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چكيده
اعتياد و مصرف مواد مخدر يكي از مسائل اجتماعي جهاني است كه روزانه بر شيوع و
گسترش آن افزوده ميشود .زنان به عنوان مهمترين عنصر خانواده و اجتماع ممكن است
خواسته يا ناخواسته درگير آن شوند .پيامدهاي خانوادگي و اجتماعي و آسي هايي كه در اثر
اعتياد زنان به مواد مخدر بر جامعه وارد ميگردد به مرات

عميق تر از اعتياد مردان

است.پژوهش حاضر با هدف فهم تجربهها و پيامدهاي اجتماعي مصرف مواد مخدر در زنان
انجام گرفت.روش پژوهش كيفي از نوع پديدارشناسي با روش نمونهگيري هدفمند ميباشد.
با مالک اشباع نظري با  61نفر از زنان در كمپ مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافته به عمل
آمد .با استفاده از روش تحليل موضوعي يا تماتيک ،دادههاي گردآوري شده براساس
سواالت و اهداف پژوهش ،مقولهبندي و مورد تفسير قرار گرفتند .يافتههاي اين پژوهش در
چهار محور تجار

اعتياد زنان ،تجربه كمپ ،پيامد اعتياد ،از تجربه تا پيامد ،با عنوان چهار

مضمون اصلي ارائه شد.نتايج پژوهش حاكي از اين است كه سن اعتياد در حال كاهش است،
تغيير در نوع مواد مصرفي اتفاق افتاده است و شروع اعتياد زنان و دختران تنها از خانه و
خانواده نبوده و نقش دوستان در اين مورد در حال افزايش مي باشد.
واژههای كليدی :مصرف مواد مخدر ،زنان ،پيامد هاي اجتماعي.
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بيان مسئله
فرآيند ،شروع و تجربه اعتياد در هر قشر و جنسيت اعم از زن ،مرد و حتي كودک
متفاوت ميباشد .آنچه ميتوان از اسناد تاريخي برداشت كرد اولين مصرفكنندگان مواد
مخدر مردان بودهاند و از زماني به بعد زنان نيز بهعنوان مصرفكننده مواد مخدر ديده
شدند .البته اعتياد مردان زودتر پذيرفته شد و درباره آمارها و روشهاي ترک در بين
آنها پژوهشهايي صورت گرفت اما اعتياد در زنان و كودكان بهعنوان يک معضل
اجتماعي ديرتر پذيرفته شد و بيشتر سعي گرديد بهعنوان يک تابو به آن نگريسته شود و
كمتر در مورد آن بحث شود در واقع تفاوت زنان و مردان در ابعاد مختلف مصرف
مواد ،موضوعي است كه طي  9-6دهه گذشته نظر محققان را به خود جل

كرده است.

ميتوان گفت شايد يكي از داليل اين توجه ارائه آمارهايي هرچند ناقص و
ضدونقيض بود .اگرچه آمارها در ستاد مبارزه با مواد مخدر در ايران از شيوع كمتر
مصرف در زنان خبر ميدهد ،مطابق نتايج طرح ملي شيوع شناسي مصرف مواد مخدر
در ميان خانوارهاي  95استان كشور ،نرخ شيوع مصرف مواد مخدر و روانگردانها در
جمعيت  51تا  91سال  6/91درصد و معادل يکميليون و  961هزار نفر است ،جنسيت
 65درصد مصرفكنندگان را مردان و  6درصد را زنان تشكيل ميدهند و دومين ماده
مخدر پرمصرف در كشور شيشه است (صرامي5965 ،؛ به نقل از الريجاني و
ميرحسيني .)915:5969 ،همچنين گفته ميشود كه وابستگي زنان به سوءمصرف مواد در
طول يک دهه اخير ،بهطور ميانگين چهار برابر شده است (رشيدي5967 ،؛ به نقل از
قرباني و طالبي.)97:5961 ،
گرچه ميزان مصرف مواد مخدر در زنان نسبت به مردان پايينتر است اما تجار
زنان از عواق

استفاده از مواد مخدر و اعتياد در طول زمان حتي كوتاه ،نسبت به مردان

شديدتر ميباشد (نوري ،5986 ،به نقل از بياتي .)8:5986 ،همچنين بعضي از زنان نيز
در شرايط نااميدي و ناراحتي جهت تسكين به مصرف مواد اعتيادآور روي ميآورند كه
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اين امر بهمرور زمان منجر به وابستگي آنان به مصرف مواد ميشود (نوري و همكاران،
 .)5984پيامدهاي اعتياد زنان بر فرد ،خانواده و جامعه نيز زيانبارتر از پيامدهاي اعتياد
مردان است بهطوريكه ميتوان موارد زير را در اين خصوص بيان داشت :پيامدهايي
همچون اضطرا  ،افسردگي ،سكته مغزي ،سرطان لثه ،مثانه و سرطان دهانه رحم،
عوارض سوء در دوران حاملگي ،يائسگي زودهنگام ،ناباروري يا باروري ديرهنگام،
سقطجنين ،ابتال به بيماريهاي سفليس و سوزاک به دنبال خودفروشي جهت تأمين
هزينه مواد مصرفي ،ايجاد نسل معتاد ،تولد نوزادان معتاد و دچار مسموميت ،عدم ايفاي
نقش مادري ،كاهش فرصت ازدواج ،طرد از خانواده ،احتمال ابتال افراد خانواده (همسر
و فرزندان) به بيماري ايدز و هپاتيت ،ارتكا

انواع جرائم عليه اموال و اخالق مانند:

روسپيگري ،سرقت ،تكدي گري و ...بهمنظور تأمين هزينه مواد مصرفي كه هركدام
تبعات بسياري را بر جامعه به همراه خواهد داشت (قاسمي روشن.)62:5988 ،
وضعيت اقتصادي – اجتماعي زنان در جوامع درحالتوسعه كه تحت تأثير سنت و
فرهنگ در اين جوامع ميباشد و عدالت اجتماعي و توزيع برابر فرصتها را در بين اين
گروه تحت تأثير قرار ميدهد ،موقعيت پايينتري را براي زنان در سطوح اجتماعي-
اقتصادي در جامعه ايجاد كرده ،كه اين خود ميتواند بر كيفيت زندگي و سالمت
جسماني ،رواني و اجتماعي آنان تأثيرگذار باشد (سفيري و خادم .)16:5966 ،اين مسئله
را ميتوان در بين گروههاي آسي پذير زنان ازجمله افراد داراي سوءمصرف مواد نيز
شاهد بود زيرا مجموعهاي از تحقيقات انجامگرفته درباره زنان معتاد نشان ميدهد كه
زنان معتاد و الكلي ،نسبت به ديگر زنان ميزان بيشتري از خشونت را تجربه و تحمل
ميكنند .برآورد شده است كه تا  62درصد زنان داراي مسائل و معضالت ناشي از
مصرف مواد ،حداقل يک بار در زندگيشان مورد سوءاستفاده جنسي قرار گرفتهاند.
نتايج مطالعهاي تازه درباره درمان زنان معتاد نشان ميدهد كه پيش از درمان ،تقريباً تمام
افراد مورد مطالعه بهعنوان قرباني يا تحت تأثير رفتارهاي سوء جنسي ،فيزيكي و كالمي
(لفظي) ،درگير خشونت بودهاند (صفري)568:5969 ،
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عالوه بر پيامدهاي سوءمصرف مواد مخدر براي زنان ،خانواده و جامعه ،آنچه بر
وخامت شرايط ميافزايد عدم وجود برنامههاي درمان متناس

با شرايط آنها است .در

بيشتر كشورهاي جهان برنامههاي درمان اعتياد و كاهش آسي

با نيازهاي زنان

متناس

معتاد يا وجود ندارد و يا بسيار نادر است .بنابراين عدم توجه به نيازها و عوامل مرتبط
با جنسيت به افزايش آسي پذيري زنان معتاد منجر ميشود (رحيمي موقر و همكاران،
 .)5962ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده به طوري كه در زمينه درمان اعتياد زنان
برنامهاي مناس

وجود ندارد و به نيازهاي درماني آنها توجهي نميشود .بهطوريكه در

برنامههاي ناقص كمپهاي بانوان ،گرمسراها ،سامانسرا و ....شاهد عدم موفقيت كامل
در اين برنامهها بودهايم .موسسه ملي مواد در آمريكا ،دامنه گستردهاي از خدماتي را كه
ثابتشده است درمان اعتياد براي زنان را بهطور مؤثري تكميل ميكند ،مشخص كرده
است .اين خدمات شامل :غذا ،لباس و پناهگاه (خانه و كاشانه) ،هزينه رفتوآمد براي
درمان (براي مراجعه به مراكز درماني و ،).....مراقبت از فرزندان در طول درمان ،مشاوره
و آموزش شغلي ،ياريرساني قانوني ،آموزش خواندن و نوشتن (سوادآموزي) و ديگر
مهارتهاي آموزشي ،آموزش مهارتهاي الزم براي پرورش و تربيت فرزندان ،خانواده
درماني و زناشويي درماني ،مراقبت پزشكي و خدمات برنامهريزي خانوادگي ،خدمات
حمايت اجتماعي ،ارزيابي رواني و خدمات سالمت رواني (بهداشت رواني) ،آموزش
اعتمادبهنفس ميباشد (صفري .)596:5969 ،با بررسي برنامههاي درماني كمپها و
مراكز درماني متوجه ميشويم هيچيک از اين خدمات در اين مراكز ارائه نميشود و در
برنامههاي درمان تنها به سمزدايي ،برنامههايي چون كنگره شصت و  NAتوجه ميشود
و تمام اين موارد نشان از نقض اين برنامهها و به نتيجه نرسيدن آنها ميباشد.
بدين ترتي

چون زنان معتاد از گروههاي شديداً آسي پذير در جامعه هستند،

انجام پژوهش درباره وضعيت آنها از جنبههاي گوناگون پراهميت ميباشد .در اين
پژوهش سعي شد به اين سؤال پاسخ داده شود كه زنان مصرفكننده مواد مخدر در
دوره مصرف و پس از رهايي از آن ،چه تجربههايي را روايت ميكنند؟
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پيشينه تجربي پژوهش
الف :مطالعات داخلي
 دانش و همكاران دز پژوهشي با عنوان «نظريه زمينهاي درباره علل اعتياد زنان معتادزنداني در زندان مركزي اصفهان» ( )5966به بررسي شرايط علّي ،ميانجي و پيامدهاي
اعتياد زنان پرداختهاند .پژوهش با روش نظريۀ داده بنياد صورت گرفته است كه از دستۀ
پژوهشهاي كيفي است .به اين منظور  92نفر از زنان معتاد زنداني در زندان مركزي
اصفهان با روش نمونهگيري نظري انتخا

شدند و مصاحبههاي عميق با آنان انجام شد.

نتايج بهدستآمده بيانكنندۀ اين است كه سابقۀ مصرف مواد در خانواده ،نوع منطقۀ
محل سكونت ،تنش در زندگي و ارتباط با دوستان معتاد ،از شرايط علّي اثرگذار و
وجود فرزند ،پايگاه اقتصادي  -اجتماعي و روابط نامناس

خانوادگي از شرايط ميانجي

مؤثر بر پديدۀ مصرف مواد مخدر در زنان است .پيامدهاي حاصل از اين پديده بر زنان
معتاد شامل :اشتغال به كار در مشاغل پايين و كمدرآمد ،ارتكا
نامناس

انحرافات اجتماعي،

شدن روابط خانوادگي ،مشكالت جسمي و روحي و مجازات زندان به دنبال

انجام انحرافات اجتماعي بوده است كه هركدام پيامدهاي فردي و اجتماعي بسياري به
همراه خواهد داشت.
 گروسي و محمدي دولتآباد ( )5962در پژوهشي با عنوان «تبيين تجربۀ زيستۀزنان وابسته به مواد مخدر از پديده اعتياد» به بررسي كيفي اعتياد زنان در ساري
پرداختند .هدف تحقيق شناسايي و تبيين تجربۀ زيستۀ زنان وابسته به مواد مخدر با
استفاده از روش پديدارشناسي بود .پس از انجام دادن مصاحبههاي عميق ،از تحليل
دادههاي كيفي اين تحقيق ،پنج مقولۀ اصلي (مثلث خانواده  -فرد و اجتماع ،طيف
احساس شادماني -پريشاني ،ورود به روابط اجتماعي شكسته ،ناتواني در برابر فشار
جامعه و عدم توانمندي زنان براي رويارويي با شرايط) استخراج شده است و بر اساس
اين پنج مقوله ،مدل وابستگي زنان به مواد مخدر استخراج شده است.
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 ابراهيم قرباني در پژوهشي با عنوان «مروري بر متغيرهاي گرايش زنان بهسوءمصرف مواد مخدر و پيامدهاي آن» با هدف مروري بر علل و عوامل و پيامدهاي
گرايش زنان به سوءمصرف مواد مخدر ،به بررسي و تبيين بسترها ،زمينهها و نقش
متغيرهاي اصلي و دخيل تأثيرگذار بر گرايش به اعتياد زنان پرداخت .روش پژوهش
اسنادي و كتابخانهاي بود .يافتهها نشان داد كه گرايش به اعتياد زنان رابطه مستقيمي با
عواملي همچون جنسيت ،سن ،سط تحصيالت ،وضعيت تأهل و نوع شغل داشته و
عوامل ديگري نيز همچون علل فردي ،خانوادگي و اجتماعي نيز ميتوانند تأثير بسزايي
در ميزان گرايش به اعتياد زنان داشته باشند .همچنين كاهش فرصت ازدواج دختران
معتاد ،طرد شدن از خانواده ،عدم ايفاي نقش مادري ،فروپاشي خانواده ،عدم نظارت بر
رفتار فرزندان ،ارائه الگوي نامناس

رفتاري ،كاهش روابط فاميلي و احتمال ابتالي

اعضاي خانواده به بيماريهايي همچون ايدز و ...ميتواند از پيامدهاي اعتياد زنان به
شمار آيد.
ب :مطالعات خارج از كشور
 اعتياد به مواد مخدر در مادران :اثرات بالقوه در مراقبت مادرانه و رشد نوزادان( )6252عنوان پژوهشي است كه توسط گروه كودكان ،دانشكده پزشكي باليور در
بيمارستان كودكان هوستون ايالت متحده آمريكا انجام گرفته است .در اين پژوهش اثر
اعتياد به كوكائين بر روي مراقبت مادرانه و رشد نوزاد بر اساس مدلهاي پيش باليني و
مدلهاي انساني و مدارهاي عصبي رفتار مادرانه مورد برسي قرار گرفت .نتايج پژوهش
حاكي از اين بود كه درک مكانيزمهاي عصبي پايه در قبال شكست در فرزندپروري
زودهنگام در افراد بزرگسال مصرفكننده مواد به تسهيل مداخالت اصالحيتر و
زودهنگامتر احتمالي در دوران بارداري و ميانههاي دوره پس از زايمان منجر شده و به
سرمايهگذاري والدين مصرفكننده مواد و ارائه مراقبتهاي كافي و ضروري براي
نوزادان خود بهرغم مخاطرات زودهنگامي كه متوجه نقش فرزندپروري آنان است،
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كمک مينمايد .همچنين تشري اين مكانيزم هاي عصبي در انسان پيامدهايي براي درک
موارد ذيل دارد :نخست چگونه تجربه اوايل دوران كودكي با تأثيرگذاري بر توانايي يک
بزرگسال در مراقبت و والد همدل بودن ،به شكستي منجر ميشود كه در نسلهاي
مختلف تداوم مييابد و در ثاني چگونه اين ناكامي در مراقبتهاي اوليه والدين به
افزايش خطرات بين نسلي بهويژه افسردگي ،اختالالت دلبستگي و اعتياد ميانجامد.
 كرامود و همكاران ( )6259در پژوهشي با استفاده از روش كيفي و با استفادهاز  6بحث گروهي متمركز و  64مصاحبۀ عميق به بررسي اعتياد و مصرف مواد مخدر
در دو ايالت در شمال شرقي هند پرداختند .نتايج اين تحقيق نشان داد داليل استفاده از
الكل و مواد مخدر عبارتاند از :گوشهنشيني ،فشارهاي هيجاني ،غلبه بر شرم در رابطۀ
جنسي و لذت.
 هايت 5و همكاران پژوهشي با عنوان تجربه مادران از اعتياد به متامفتامين :يکتحليل موردي از زنان روستايي ايالتهاي مياني آمريكا را در سال  6226انجام دادند و
در آن  7مادر سفيدپوست پس از بهبود و رهايي از اعتياد متامفتامين ،تجربيات گوناگون
زندگيشان را در مصاحبههاي بسيار دقيقي بازگو كردند .آنها تأثير بيماري خود بر
كودكانشان را بهصورت فيزيكي و رواني بهواسطۀ قرار گرفتن در معرض خشونت در
خانه ،سوءمصرف مواد توسط بزرگساالن و ديگر رفتارهاي ضداجتماعي و از دست
دادن روابط مهم ،مطرح ميكردند .آنها نگران بودند كه ممكن است كودكانشان نيز
معتاد شوند .آنها ترک اعتياد و بهبوديشان را تنها با حمايت بيروني قابلتوجهي ممكن
دانسته و بدين شكل عوارض اجتماعي  -رواني و فيزيكي بيماريشان را تحمل
ميكردند.

1. Haight
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پيشينه نظری پژوهش
 -ديدگاه ساختارگرايي

1

بسياري از جرم شناسان وضعيت نابسامان اقتصادي طبقه را بهعنوان علت اوليه
جرم در نظر ميگيرند ،اين ديدگاه به تئوري ساختار اجتماعي اشاره دارد و معتقد است
كه نيروهاي اجتماعي و اقتصادي در مناطق نابسامان طبقات پايين عمل ميكنند و
ساكنانشان را بهسوي الگوي رفتار انحرافي سوق ميدهند .اين تئوريها وجود باندهاي
بزهكار ،نرخهاي باالي جرم و بينظمي اجتماعي در مناطق حاشيهاي را مسائل اجتماعي
عمده ميدانند ( ، Ciegel, 2001: 187به نقل از قرباني و فيضآبادي .)521:5966 ،اين
دسته از نظريهها انحراف را به برخي شرايط ساختار خاص در جامعه همچون قدرت
جامعه در كنترل افراد و تنظيم خواستهها و تمايالت آنان و تعيين يک دسته از اهداف
بهعنوان اهداف مقبول و ايجاد رقابت ميان افراد و پايگاه افراد در ساختار اجتماعي و...
مربوط ميكنند (موسي نژاد.)98:5984 ،
 -نظريه آنومي دوركيم

6

دوركيم از بنيانگذاران جامعهشناسي ،در آثار برجسته خود در جامعهشناسي به
مسئله كجرفتاري و بينظمي در جوامع مدرن ميپردازد .نكته اصلي در بحث دوركيم از
انحرافات و بهتبع آن انحرافات اجتماعي ،ساخت اجتماعي و تأثير آن بر رفتارهاي فردي
است .دوركيم به كجرفتاري و انحرافات اجتماعي بهعنوان پديدهاي اجتماعي در قال
ساخت اجتماعي مينگرد و در پي كشف علل آن در واقعيتهاي اجتماعي است.
دوركيم بر اين عقيده است كه كجرفتاري هرچند در همه جوامع اتفاق ميافتد؛ شكل
مدرن آن خاص جامعه مدون با انسجام ارگانيكي است كه عمدتاً در قال

حالت آنومي

1. The view of structuralism
)2. Anomie Theory (Emile Durkheim
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بهعنوان يک بيماري مدرن ظاهر ميشود ،يعني رشد سريع اقتصاد مدرن بدون رشد
نيروهاي تنظيمكننده آن واقعشده است (ممتاز.)16:5985 ،
از نظر دوركيم وجود تغييرات اجتماعي سريع منهاي حضور هنجارهاي اخالقي،
جامعه را دستخوش عدم تعادل و بيسازماني اجتماعي ميكند (احمدي ،5987 ،به نقل
از گروسي و محمدي دولتآباد )92:5962 ،و زمينه را براي انواع انحرافات اجتماعي
آماده ميكند .يكي از معاني ضمني نظريه بيهنجاري دوركيم آن است كه آرزوهاي
نامحدود فشارهايي بر فرد وارد ميكند تا به انحراف از هنجارهاي اجتماعي دست يازد
(سليمي و دالوري .)792:5982 ،بيهنجاري يا آنومي كه تأخير هنجاري و خأل هنجاري
در جامعه است ،بيشتر مخصوص جوامع در حال گذار است كه فرد به دليل تغييرات
سريع فرهنگي و اجتماعي هيچ هنجاري را نميشناسد و قبول ندارد و اين مسئله عامل
و نيز تشديدكننده پديدههايي مانند اعتياد است (رفيع پور .)16:5948 ،با وجود
تضادهاي هنجاري و ناپايداريهاي هنجاري در فضاي امروز ايران ،اين فضاي آنوميک،
افراد را دچار آنومي كرده ،در چنين شرايطي وجود و گسترش انحرافاتي مانند اعتياد
اجتنا ناپذير است.
 -نظريههای كنترل اجتماعي

1

نظريه كنترل اجتماعي نيز در تحليل و تبيين كجرفتاريهاي اجتماعي از نظريههاي
با نفوذ حوزه جامعهشناسي انحرافات اجتماعي و جرم بوده است .اين نظريه علت اصلي
كجرفتاري را نبود كنترل اجتماعي ميداند .فرض اصلي اين است كه همچنان كه فرويد
گفته است افراد بهطور طبيعي تمايل به كجرفتاري دارند و اگر تحت كنترل قرار نگيرند
چنين ميكنند و كجرفتاري اشخاص ،بيش از آنكه ناشي از نيروهاي محرک بهسوي
نابهنجاري باشد محصول عدم ممانعت است (صديق سروستاني .)15:5988 ،تئوريهاي
كنترل اجتماعي معتقدند كه همه مردم پتانسيل گريز از قانون را دارند و جامعه مدرن
1. Theories of sociale control
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فرصتهاي بسياري براي فعاليت غيرقانوني فراهم آورده است .فعاليتهاي مجرمانه
مانند سوءمصرف مواد مخدر و ماشين دزدي اغل

سرگرميهاي هيجانانگيزي است كه

به دنبال پاداش و لذت فوري و آني است .نظريهپردازان كنترل بحث ميكنند مردم به
دليل اين از قانون اطاعت ميكنند كه رفتار و نگرش آنها بهوسيله نيروهاي دروني و
بيروني كنترل ميشود ( ،Ciegel, 2001: 236به نقل از قرباني و فيضآبادي:5966 ،
 .)559نظريه كنترل بر اين انديشه دوركيم كه ميزان انحرافات به بستگيهاي فرد به
اجتماع مرتبط است استوار است .نظريه كنترل نيز بيان ميكند كه كساني كه به اجتماع
خود همبستگي دارند تمايل به تبعيت از مقررات آن دارند .درحاليكه كساني كه از
اجتماع خود بريدهاند ممكن است تمايل به نقض آن مقررات داشته باشند (رابرتسون،5
.)541:5947
 -نظريه فمينيستي

2

نظريهپردازان فمينيست ،كاستي عمده رويكردهاي مختلف به كجرفتاري را اين
مطل

مهم ميدانند كه زن و مرد را در تحليلهاي خود از كجرفتاري برابر دانستهاند

(صديق سروستاني .)49-46:5988 ،درزمينه جرمشناسي ،فمينيستها به دو گروه
ماركسيست و راديكال تقسيمشده و داراي نظرات متفاوتي درباره بزهكاري زناناند.
فمينيستهاي ماركسيست تبعيض جنسي و ستمديدگي زنان در صحنههاي مختلف
زندگي اجتماعي را پايه استدالل در تبيين جرمشناسي جرائم ارتكابي زنان قرار ميدهند
(وروايي و ديگران .)598:5986 ،آنان استدالل ميكنند كه در نظام سرمايهداري زنان به
دليل كار در خانه داراي ممر درآمد مستقل نيستند ،شغل و حرفهاي ندارند پس استقالل
مالي ندارند و متكي به مرد هستند ،آنان جزء متعلقات مرد هستند و جزئي از دارايي مرد
محسو

ميشوند (نرسيسيانس .)598:5989 ،با كنترل اقتصادي و بيولوژيكي ،زنان
1. Robertson
2. Feminist theory
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جرائمي ميشوند كه نياز به سلطه

مردانه دارند و به جرائم خياباني سوق داده ميشوند.
از نظر برخي از فمينيستهاي ماركسيست سرخوردگي و عصبانيت زنان از
نقشهاي اجتماعي محدودكننده باعث احساس حرمان و در نتيجه يكي از علتهاي
مجرميت آنهاست (وروايي و ديگران .)592:5986 ،در مقابل ،فمينيستهاي راديكال،
علت بزهكاري زنان را در پدرساالري (مردساالري) دانسته و چنين ميانگارند كه اين
امر موج

فرودست شدن زنان و همچنين عاملي براي توجيه خشونت مردان و كنترل

جنسيتي زنان ميباشد (معظمي .)191:5989 ،در واقع ديدگاههاي فمينيستي تالش
ميكنند تا نگرشي جرمشناسانه مبتني بر جنسيت و متناس

با آن ارائه كنند .اين

ديدگاه ها نظرياتي هستند كه تأثير و تأثر جنسيت را بر رفتار مجرمانه مورد بررسي قرار
ميدهند.
 -نظريه برچسبزني

1

نظريه برچس زني كه توسط لمرت و بكر 6منتشر شد بر اين مبناست كه انحراف،
فرآيندي است كه توسط آن برخي مردم موفق ميشوند برخي ديگر را منحرف تعريف
كنند .نظريهپردازان اين ديدگاه ،انحراف را يک پديده اجتماعي ميدانند و معتقد هستند
كه انحرافات اجتماعي ،عامل روانشناختي يا زيستشناختي ندارند ،بلكه جامعه است
كه رفتار انحرافي را در فرد به وجود ميآورد .بر طبق اين ديدگاه ،منحرفان ذاتاً منحرف
نيستند ،بلكه هر كس ممكن است نخستين عمل انحرافي را تجربه كرده باشد .ولي
تكرار آن هنگامي اتفاق ميافتد كه جامعه به فرد برچس

منحرف بزند .بكر و لمرت

معتقدند كه براي درک ريشههاي جرم ميبايست به قانونگذاران توجه كرد نه
قانونشكنان ،ازاينرو بزهكار شناخته شدن فرد ،دقيقاً با نظر پليس و مأموران انتظامي
1. Labeling Theory
2. Lemert and Becker

02
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ارتباط مستقيم مييابد .گافمن معتقد است وقتي فردي بهعنوان كجرو برچس
ميخورد ،سرنوشت او تغيير ميكند .پس در واقع ،ديگران هستند كه او را بهسوي
همنشيني با كجروان سوق ميدهند .در نتيجه مجازاتي كه قرار بود از انحراف جلوگيري
كند ،خود عامل انحراف بيشتر ميشود (نريماني .)8:5946 ،در مورد اعتياد ،اولين بار
كسي كه از روي كنجكاوي ،آزمايش يا سرخوردگي رو به مواد مخدر ميآورد ،اصالً
اين عمل را اقدامي انحرافي نميپندارد اما چون اين كنش توسط افراد مهم ديگر چون
دوستان ،والدين ،مقامات رسمي و پليس و ...انحراف تلقي ميشود و با مجازات روبهرو
ميگردد ،فرد برچس

بزهكار ،منحرف و معتاد را از ديگران دريافت ميكند و طرز

رفتار ديگران با وي بر مبناي همين برچس

تنظيم ميشود (كرمپور.)97-96:5946 ،

چارچوب مفهومي 1پژوهش
چارچو

مفهومي ،خاص پژوهش كيفي است .در بخش چارچو

مفهومي ،محقق به

تبارشناسي مفاهيم و نسبت آنها با جامعۀ هدف خواهد پرداخت .چارچو

مفهومي

مجموعۀ مفاهيم به هم مرتبطي است كه بر مفاهيم و مقولههاي عمدۀ مطالعه شده تمركز
دارد و آنها را در قال

نظام منسجم و مرتبط معنايي به همديگر پيوند ميدهد

(محمدپور و همكاران .)951:5988 ،آسي

اعتياد ،به دليل خصلت مجرمانه مواد مخدر،

بايد در ابعاد چندجانبه بررسي شود.
فقدان يا ضعف كنترل اجتماعي عنصر مهمي است كه در پشت مفهوم بيسازماني
اجتماعي وجود دارد .بيهنجاري يا آنومي كه تأخير هنجاري و خأل هنجاري در جامعه
است ،بيشتر مخصوص جوامع در حال گذار است كه فرد به دليل تغييرات سريع
فرهنگي و اجتماعي هيچ هنجاري را نميشناسد و قبول ندارد و اين مسئله عامل و نيز
تشديدكننده پديدههايي مانند اعتياد است (رفيع پور .)16:5948 ،با وجود تضادهاي
1. Conceptual Framework
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هنجاري و ناپايداريهاي هنجاري در فضاي امروز ايران ،اين فضاي آنوميک افراد را
دچار آنومي كرده ،در چنين شرايطي وجود و گسترش انحرافاتي مانند اعتياد
اجتنا ناپذير است .در واقع ميتوان گفت كه اعتياد يكي از پيامدهاي آنومي يا
بيهنجاري در جامعه است .زماني كه هنجاري در جامعه قوي و قدرتمند نيست و افراد
پيرو هنجار خاصي در جامعه نيستند يا اين كه جايگاه ارزشهاي اجتماعي در جامعه
تغيير ميكند ميتوان انتظار داشت كه آسي هاي اجتماعي بيشتر شوند و اعتياد بهعنوان
يک آسي  ،پيامد اين بيهنجاري در جامعه است درحاليكه ميتوان گفت آسي
خود ميتواند ايجادكننده بسياري از بيهنجاريها هم باشد .بدين ترتي

اعتياد

كه بسياري از

پيامدهاي اعتياد ،باألخص اعتياد زنان ،آسي هاي جديدي ميباشد كه خود آن شرايط
بيسازماني و بيهنجاري در جامعه را افزايش ميدهد .يكي از داليل بيهنجاري در
جامعه ميتواند افزايش مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ باشد .زماني كه افراد پس از
مهاجرت جايگاهي در جامعه پيدا نميكنند و به سمت مناطق حاشيهاي براي زندگي
ميروند افزايش جرائم دور از ذهن نيست .در اين مناطق شرايط مساعدتري براي
خريدوفروش مواد مخدر و مصرف آن ايجاد ميشود و دسترسي به مواد مخدر براي
تمام اقشار آسان ميگردد.
نظريه كنترل اجتماعي بر متغيرهاي خانوادگي و نقش مؤثر سازمانها و نهادهايي
نظير مدرسه متمركز ميباشد .بر اين اساس تمركز بر فرايند اجتماعي شدن و عوامل
جامعهپذيري نظير خان واده و تجار

مدرسه در رابطه با رفتار بزهكارانه جوانان از

نكات قدرتمند نظريه كنترل اجتماعي است (وروايي و ديگران .)6:5986 ،به عقيده
هيرشي انحرافات اجتماعي بايد در عرصه خانواده ،محله ،مدرسه ،هماالن و ساير
ارگانها يا مؤسسات اجتماعي كه نوجوان در آنها عضويت دارد بررسي شود ،وي
معتقد است بزهكاري وقتي اتفاق ميافتد كه قيود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شود يا
بهكلي از بين برود (مشكاني و مشكاني .)52-6:5985 ،از ديدگاه هيرشي ،اعتياد مانند
ديگر اشكال بزهكاري ،معلول كاهش و فقدان نظارت و كنترل اجتماعي است .زماني كه
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كنترل اجتماعي تضعيف ميگردد ،متقابالً يكپارچگي اجتماعي دستخوش زوال و نقصان
ميشود كه اين خود به كاهش اقتدار ناشي از يكپارچگي منجر شده و باالخره در اثر آن
توانايي پيشگيري مؤثر از بزهكاري و انحراف كاهشيافته و بدين ترتي

احتمال بروز

كجرفتاري همچون اعتياد افزايش مييابد .با توجه به اهميت نقش خانواده در كنترل
دروني و كنترل بيروني فرزندان خود ميتوان نتيجه گرفت كه ممكن است نظارت
والدين در اعتياد زنان معتاد به مواد مخدر مؤثر باشد زيرا خانواده پايه و اساس جامعه
است و سالمت جامعه همواره در گرو سالمت خانوادهها است.
نظريه فمينيستي بر نقش مردان در ارتكا

جرم زنان و اعتياد اشاره ميكند

بهطوريكه بيشتر پژوهشها ردپاي مردان در اعتياد زنان را اثبات ميكنند .بدين ترتي
دور از انتظار نخواهد بود كه همانطور كه مردان يكي از عوامل گرايش زنان به اعتياد
ميباشند ،ردپايي هم در داستان ت جار
شدهاند داشته باشند .بدين ترتي

اين زنان و پيامدهاي اجتماعي كه با آن روبهرو

كه ممكن است بسياري از تجار

و پيامدهاي منفي

اعتياد زنان رنگ و بويي مردانه داشته باشد بدين معني كه آنها مواردي مثل طالق
توسط مرد ،طرد از خانواده ،گرفتن فرزند و ...را مطرح كنند .از طرف ديگر توجه بيشتر
به مسائل اعتياد مردان ،وجود مراكز درماني بيشتر براي آنها نشان از اين است كه هنوز
هم نگاه مردانه بر اعتياد حاكم است و معضل اعتياد زنان كمتر ديده ميشود.
نظريه برچس  ،بر نقش برچس هايي كه به فرد زده ميشود اشاره ميكند.
برچس

زدن به ديگران سب

تخري

شخصيت و پذيرش نقش جديد و زمينه ورود

به معضالت جديتر ميشود .نگاههاي عمومي ،نگاه حاكمان و سياستگذاران در ايران
گواه اين موضوع ميباشد كه اعتياد را مسئلهاي شخصي و فردي ميدانند و فرد معتاد را
مجرم تلقي ميكنند .افراد معتاد را مورد سرزنش قرار داده و از جامعه طرد ميكنند و
اين طرد شدن از دوستان ،خانواده و جامعه سختترين مجازات براي فرد معتاد
ميباشد ،همين برچس

باعث ميشود كه فرد بيشتر در انزوا فرورفته و در نتيجه سعي

ميكند هر روز بيشتر رفتار خود را با اين برچس

وفق دهد .اين موضوع در زمينه
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اعتياد زنان بيشتر نمايان است زيرا همچنان به مسئله اعتياد زنان بهعنوان يک تابو نگاه
ميشود.
بسياري از مسائل مربوط به اعتياد زنان مخفي نگهداشته ميشود و سعي ميكنند
درباره آن صحبتي نشود مثل نبود هيچ آمار صحيحي دراينباره ،كمبود برنامه و مراكز
ترک و درمان و مسائلي از اين قبيل بهعنوان پيامد تابو بودن و نگاه همراه با قضاوت به
مسئله اعتياد زنان ميباشد .بدين ترتي

شايد يكي از داليل چرخيدن چندينباره افراد

در دايره سرگرداني اعتياد موضوع برچس

زدن باشد .چيزي كه باعث ميشود افراد

بهتدريج نقش جديد خود بهعنوان يک معتاد ،مجرم و ....را بپذيرند و هر روز تالش
كنند تا بيشتر با نقش خود يكي شوند .در واقع ميتوان گفت بيشتر پيامدهاي اعتياد زنان
به نظريه برچس

مربوط ميشود زيرا برچس

احتمال انحرافات بعدي را افزايش

ميدهد ،قب جرائم را ميكاهد ،فاصله بين فرد معتاد و جامعه و خانواده و ...را افزايش
ميدهد و به گسست بيشتر روابط اجتماعي فرد منجر ميگردد.

سئوالهای اصلي پژوهش
 -5زنان مصرفكننده مواد مخدر در دوره مصرف چه تجربههايي از اعتياد خود
روايت ميكنند؟
 -6زنان مصرفكننده مواد مخدر پس از رهايي از مصرف مواد چه تجربههايي را
روايت ميكنند؟
 -9مصرف مواد مخدر چه پيامدهاي اجتماعي براي زنان در بر داشته است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،كيفي و با بهرهگيري از راهبرد پژوهش پديدارشناسي كه مناس

براي

توصيف تجربيات زندگي است درصدد تبيين و تفسير تجربه زنان از پديده اعتياد و
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شناخت عميق اين پديده برآمده است (استراوس و كربين .)96:5969 ،جمعيت آماري
اين پژوهش كليه زنان معتاد پذيرششده در كمپ كه  82نفر بودند ميباشند .با توجه به
كيفي بودن اين پژوهش ،از روش نمونهگيري هدفمند 5استفاده شد .نمونهگيري بر اساس
قوانين تحقيقات كيفي تا دستيابي به اشباع دادهها كه معيار آن تكراري شدن اطالعات
دريافتي است ،ادامه يافت .با  61نفر بهعنوان نمونه از بين جمعيت آماري مصاحبه به عمل
آمد .ابزار جمعآوري اطالعات در اين پژوهش مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافته 6بود تا
به شركتكنندگان اجازه دهد آزادانه به توصيف تجربه خود بپردازند (ايمان.)68:5967 ،
مدت مصاحبهها بين  92تا  81دقيقه بود .مصاحبهها پيادهسازي ،دستهبندي و سازماندهي
شدند .سپس با استفاده از شيوه تحليل موضوعي يا تماتيک 9،دادههاي گردآوري شده بر
اساس سؤاالت و اهداف تحقيق ،مقولهبندي شده و در ارتباط با هم مورد تفسير قرار
گرفت (محمدپور .)99 :5962 ،در اين پژوهش با بهكارگيري روش حداقل مداخله در
توصيف كوشيده شد گزارش حاصل ،بر اساس روايت زنان از تجربه خود باشد .از سوي
ديگر براي دستيابي به پايايي سعي شد مصاحبههاي ضبطشده بهطور دقيق پياده و تايپ
شود تا بهطور مفصل و دقيق نظرهاي بيان شده بازگو گردد.

يافتههای پژوهش
در خصوص ويژگيهاي زمينهاي نمونه مورد نظر پژوهش ميتوان گفت:
مشاركتكنندگان پژوهش را  61نفر زن در رده سني  15-54سال تشكيل دادند كه در
كمپ در حال درمان بودند .از اين تعداد  9نفر متأهل و  56نفر مجرد و  4نفر مطلقه
بودند .از نظر سط سواد  59نفر زير ديپلم 8 ،نفر ديپلم 6 ،نفر فوقديپلم و  5نفر
ليسانس و تنها  5نفر بيسواد بود .از نظر نوع مواد مصرفي ،ترياک ،شيره ترياک،
هروئين ،شيشه ،گل ،حشيش ،كتامين ،قرص (كرونوزپام ،ترامادول) ،متادون،LSD ،
1. Purposive Sampling
2. In- depth & semistructured interview
3. Thematic Analysis
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كوكائين ،ماريجوانا ،كراک ،كميكال ،مواد مخدري بود كه مشاركتكنندگان مصرف آن را
تجربه كرده بودند .زمان مصرف آنها از كمترين زمان  6ماه تا بيشترين زمان  68سال در
نوسان بود .معناي اعتياد از نظر اين زنان پُر كردن يک خأل ،رفع يک نياز ،فرار از
تنهايي ،فرار از مشكالت ،نبود احساس لذت و آرامش در زندگي ،رسيدن به غرور و
اين زنان از اعتياد به شكلي است كه طعم شيرين و تلخ

خودبزرگبيني بود .تجار

اعتياد را با هم چشيدهاند .با تحليل متن مصاحبهها در نهايت  7مضمون اصلي تجربه
زنان از اعتياد با عنوان (غرق در باتالق مصرف) ،تجار

كمپ با عنوان (دنياي جديدي

به نام كمپ) ،پيامدهاي اعتياد زنان با عنوان (غرق در انزواي درون)( ،از تجربه تا پيامد
با رنگ) استخراج شد ،در ادامه مضامين مطرح ميشوند.
محور اول) تجربه زنان از اعتياد
بررسي تجربه زنان در مصرف مواد مخدر ،با مطالعه متن مصاحبهها ،پژوهش را به
يک مضمون اصلي در قال

(غرق در باتالق مصرف) رساند .مضامين فرعي آن شامل:
جدول  -1غرق در باتالق مصرف
خرده مضامين

مضمون اصلي

شيريني لذت
تجربه گردش روي طيف انواع مواد
زنداني مصرف
غرق در باتالق
مصرف

انتخا

دوست با مالک مصرف

جرأت و جسارت با مصرف
از زن بودن تا ساقي شدن
عجز مصرف
بدن بيارزش
تجربه توهم
طعم تلخ اعتياد
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شيريني لذت
لذت دليلي كه بسياري از افراد در اعتياد را به دنبال خود ميكشاند .شايد شروع
مصرف با هر دليلي ايجاد شود اما فصل مشترک افراد براي ادامه مصرف لذت است.
بسياري از انواع مواد مخدر در انسان لذت فراواني ايجاد ميكنند .سرخوشي و نشئگي،
احساس قدرت ،اعتمادبهنفس و انرژي ،سرازير كردن مقادير زيادي از دوپامين كه مدار
احساس لذت در مغز را هدف قرار ميدهد .گفتههاي مشاركتكنندگان نشان داد آنچه
افراد را به ادامه مصرف تشويق ميكند لذتي است كه از مصرف مواد به دست ميآورند.
(ساغر 91 ،ساله) دراينباره ميگويد:

يه تايمي اولش خوبه چون هر چيزي هم اثرات داره هتم عتوارض داره اثتراتش
اوايل خوبه .شيشه رو وقتي كشيدم ديدم خيلي انرژي كاذ به من داد با اون انترژي
كاذ باعث شد من لذت ببرم 5622 .تا دوپامين مغز ترش

مي كنه وقتي اولين بتار

شيشه رو ميكشي ولي در صورت عادي  712تا دوپامين ترش مي كنه بعد به خاطر
همين من خوشم اومد و هميشه هم فكتر متيكتردم متن هتيچ وقتت مصترف كننتده
نميشم .من ميدونم كه همه معتادها لذت طل

هستن منم به لذتش فكر متيكتردم

هيچ وقت به ذلتش فكر نميكردم چون معتاد فراموش كار همه روزهاي سخت و ذلت
رو فراموش مي كنه و فقط به لذت فكر ميكنه .متنم همتش دنبتال اون لتذت بتودم
چون ديگه از بچه هام هم دور بودم ميگفتم آره اين رو ميكشتم بتيخيتال بشتم و
آروم بشم الكي توجيه و بهانه ولي اون لذت بود كه اين توجيه و بهانه رو تو سر من
ميآورد.
(نگين 99 ،ساله) ميگويد:

 67يا  61سالم بود كه اجبار به مصرف كوكتائين شتده بتودم از طريتق يكتي از
دوستام تو يه جايي كه اونا مصرف ميكردن منم مصرف كردم و ديگه لذت بود
و دوست داشتم .اعتياد يه لذت ،و قشنگترين لذتي كه وجود داره ،مواد مختدر
به نظر من زيباترين و قشنگترين لذتي كه تو دنيتا وجتود داره و درعتين حتال
خطرناکترين.
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همچنين افراد براي رهايي از فشارهاي زندگي و هيجان بهسوي لذتهاي
جايگزين نظير مصرف مواد مخدر كشيده ميشوند.
(پرستو 72 ،ساله) دراينباره ميگويد:

يه همسايه داشتيم ،منم اوالً نمي دونستم كه اين مصرفكننده هست بعد فهميدم.
يكي دو بار رفتم خونه اش و اومدم بعداً ديد من خيلي اعصابم خورده و خيلي گريه
ميكنم ،برگشت گفت :از اين مواد دو تا دود استفاده كني حالت خو مي شه .بعتد
كه اين مواد رو داد به من ،من ديدم آرامش پيدا كردم و اون ناراحتي كته داشتتم رو
فراموش كردم .كالً وقتي كه مواد رو مصترف متيكتردم بتيخيتال متيشتدم .اصتالً
فراموش ميكردم كه مثالً اين مشكل رو متن دارم .آگته مصترف نمتيكتردم دوبتاره
ناراحتيام شروع ميشد ،فكر و خيالم شروع ميشد.
(مهسا 69 ،ساله) ميگويد:

من به خاطر همين گرايش اصليم مورفين بود كه احستاس بتيخيتالي و راحتتي
ميكردم .كاري نداشتم با دنياي اطرافم و فقط تو خودم سير متيكتردم .اون اوالً تتو
لذت بودم كه ميگن دوران طاليي اعتياد و خوبه ،من  7سال تو دوران طاليي بتودم،
كه اجبار به مصرف نشده بودم ،فقط تو لذت بودم ،وقتي هم يه چيزي لذت داره برا
آدم اونم مواد ،چون مواد تا يه حدي هم هوشياري تو رو مي گيره.

تجربه گردش روی طيف انواع مواد
معتادان سنتي تا چند سال قبل اكثريت گروه معتادان را تشكيل ميدادند ،اين عده
رابطه مخصوصي با ماده مخدر مورد مصرف خود دارند ،به اين معني كه اثرات ماده
مخدر را بهخوبي ميشناسند و ساليان دراز به مصرف آن وفادار باقي ميمانند .اما
معتادان دسته دوم تنها به مصرف يک ماده مخدر اكتفا نميكنند ،بلكه همواره انواع مواد
مخدر را به روشهاي مختلف و به ميزان متفاوت مورد مصرف قرار ميدهند .مواردي
چون :كنترل خماري ،لذت بردن از حال و هواي هر ماده ،پيشنهاد دوستان ،ترک مواد
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مخدر با روش اشتباه از داليلي بود كه اين زنان را به مصرف هر نوع ماده مخدر جديد
تشويق ميكرد.
(شهرزاد 77 ،ساله) ميگويد:

حدود  5سال ديفن رو مصرف كردم بعد كليه هام داشت از دست ميرفت كه با
شيشه آشنا شدم .قرص رو با شيشه ترک كردم .البته كنارش مشرو و حشيش هتم
بود ديگه ،هفت بيجار بود 56-52 .سال بود كه شيشه رو مصرف ميكردم .گه گداري
هم حشيش مصرف ميكردم با دوستام رفيقبازي ديگه (با حسرت) .بعتد كته افتتادم
تو شيشه و بعد هم هروئين.
(نگين 99 ،ساله) ميگويد:

من از سن  58سالگي محرکها رو شروع كردم اكس بود LSD ،بتود ،گُتل بتود،
حشيش بود ،بعد ديگه  6سال كوكائين بودم ،اون  6سال اجبار به مصترف كوكتائين
داشتم ،ديگه شيشه رو شروع كردم بعد اين كه الكل بود.

زنداني مصرف
معتادان معموالً براي كاهش ميزان استفاده از مواد مخدر يا ترک و كنترل ميزان
مصرف مواد تالش ميكنند اما در اين راه موفق نميشوند .آنها بارها و بارها واقعاً قول
ميدهند و عزم خود را جزم ميكنند كه ا اعتياد خود را ترک كنند اما نميتوانند چون
بيماري آنها حالت مزمن و كهنه پيداكرده است و آنها اراده و قدرت تصميمگيري و
كنترل استفاده از مواد مخدر را از دست دادهاند .اما موضوعي كه براي آنها بهمرور زمان
اتفاق ميافتد اين است كه آنها كنترل رفتار ،زندگي و تقريباً همهچيز خود را از دست
ميدهند و در مسير و چرخهاي قرار ميگيرند كه اعتياد و مصرف آنها را ميچرخاند و
كنترل ميكند در نتيجه همه آنها تقريباً به اين تجربه مشترک ميرسند كه دچار يک
بيارادگي شدهاند و كنترل زندگي در دست مواد است.
(پرستو 72 ،ساله) ميگويد:
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چون مواد مصرف ميكني با فكر خودت نمي توني زندگي كني چون مواد بهتت
مي گه چه كار كني .زماني كه مواد مصرف ميكني مواد بهت خط ميده كه كجا بترو،
كجا بيا ،حتي زماني كه مواد مصرف ميكني برات مهتم نيستت بتا يته مترد نتامحرم
بشيني بد يا خو .
(آناهيتا 69 ،ساله) دراينباره ميگويد:

كنترل زندگي دست موادم بود ،موادم ميگفت چه كار كنم چته كتار نكتنم ،همته
زندگيم در اختيار موادم بود.

براي بعضي از مصرفكنندگان ،اين نداشتن كنترل تنها بيارادگي ،نداشتن خوا
تغذيه مناس

و

يا بياختياري در زندگي نبود ،براي بعضي از آنها اين نداشتن كنترل آنها

را بهجايي رساند كه حدومرزي براي رفتارهاي مصرفي خود هم نداشتند ،بدين معني كه
ديگر بيارادگي و تحت سلطه مواد مصرفي بودن ،به آنها اجازه ميداد كه هر جايي هر
زماني مصرف كنند.
(ستين 54 ،ساله) ميگويد:

تا قبل اينكه آدم اجبار به مصرف بشه تو به مواد ميگتي كجتا بكشتمت ،بتا كتي
بكشمت ،چه جوري بكشمت ،ولي وقتي اجبار به مصرف مي شي اون به تتو ميگته
همين االن دربيار بكش ،پيش هر كي باشي ميگه بكش ،ديگه تو نمي تتوني تصتميم
بگيري قدرت تصميم گيري نداري .تو اوايل كه ميكشي تو بته متواد دستتور ميتدي
چون معتادش نشدي ،سوخت بدنت نشده هنوز ،تو بهش ميگي من حال ميكتنم بتا
تو من تو رو فالن جا ميكشم ،من هيچ وقت تو رو تو مهموني نميكشم تو ختانواده
تو فاميل نميكشم ،من نميزارم تو من رو تابلو كني تو بهش دستتور ميتدي .وقتتي
سوخت بدنت ميشه تو نميتوني بگي من تو رو كجا ميكشم اون ميگه تتو متن رو
كجا بكش با كي بكش چه جوري بكش هرلحظه كه حال كردي نداره هرلحظته كته
خمار شدي بايد بكشي چون سوخت بدنم شده.
(آزاده 61 ،ساله) ميگويد:

هر جا ميشد مصرف ميكردم تو گاراژ ضايعاتيها ،تو بيابون ،تو خونه دوستايي
كه مصرف كننده بودن و پاتوق شده بود .اولش برام مهم بود كجا بكشم با كيا بكشم،
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ولي بعدش ديگه مواد ميگفت چه كار كنم مثالً من  9سال پيش شيشه رو دم ساحل
با دوستاي مشتي كشيدم ،ولي بعدش ديگه مهم نبود ،مواد من رو به توالت هم بترد،
تو توالت هم مصرف ميكردم ،دستشويي پارک ،خونه ،بيرون هر جا كه ميشد ،متن
يادمه ميرفتم لباس بخرم تو اتاق پرو ميشستم ميكشيدم يعني مواد با من ايتن كتار
رو كرده بود يعني نميتونستم تو خيابون  5ساعت راحت بچرخم ،تو اتاق پترو كته
ميرفتم لباس عوض كنم دو تا دم هم ميگرفتم.

انتخاب دوست با مالك مصرف
افرادي كه مواد مخدر مصرف ميكنند ،بيشتر احتمال دارد كه دوستاني داشته باشند
كه آنان نيز از چنين موادي مصرف نمايند .نظريه همنشيني افتراقي مؤيد اين دليل است.
در اين نظريه ،كجروي و انحراف اجتماعي ناشي از آن است كه فرد رفتار ناهنجاري را
در خالل فرآيند جامعهپذيري و يادگيري فراگرفته و آن را از طريق همانندسازي يا
دروني كردن ارزشها ،در درون خود جايگزين كرده است و بهصورت رفتار بروز
ميدهد .شواهد نشان داد افرادي كه گرايش به سوءمصرف مواد دارند ،ممكن است در
عمل دوستان و شبكههاي اجتماعي را انتخا

كنند كه با الگوهاي مصرف خودشان

هماهنگي دارد .به نظر ساترلند بيشتر زنان رفتار انحرافي را در درون گروههاي نخستين
بهويژه گروه همساالن ياد ميگيرند .اكثر زنان معتاد در اين پژوهش نيز با دوستاني در
ارتباط هستند كه آنها نيز معتاد هستند.
(شهرزاد 77 ،ساله) ميگويد:

دوستاي من هم مشوق من بودن كه ادامه بدم ،وقتي من فروشنده بودم خيلتيهتا
دورم بودن كه مصرفكننده بودن و منم درآمدم از مواد انقدر زياد بود كته فكتر كتن
اجاره خونه دوستم رو ميدادم .اصالً كسي كه مصرف كننده نبود حقي نداشتت بيتاد
تو زندگي من ،خودم انتخا ميكردم چون من آدمي بتودم كته مصترف متيكتردم
دوستي كه مصرف نميكرد به چه درد من ميخورد.
(آيالر 56 ،ساله) دراينباره ميگويد:
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آدم وقتي ميره سمت اين چيزا ناخودآگاه آدم با يه كسايي آشنا متيشته كته ايتن
كاره هستن اكثر دوستاي من خودشون كاس

براي بعضي از افراد دليل انتخا

بودن.

اين گروه از دوستان ،تنها مصرف نبود .آنها به

دنبال افرادي بودند كه بتواند حرف آنها را بفهمد و آنها را درک كند ،از طرف ديگر
يكي از داليل از زبان خود مشاركتكنندگان اين بود كه آنها ديگر حرف مردم عادي و
غير مصرفكننده را درک نميكردند و نميفهميدند ،به همين دليل گروه مصرفكننده را

ترجي ميدادند.
(سوگند 68 ،ساله) ميگويد:

دوست داشتم مصرف كنم و از آدم هايي كه مصرف ميكردن خوشم مياومد بته
خاطر اينكه احساس ميكردم من رو درک ميكنن و چيزايي كه من متيخواستتم رو
ميفهميدن .دوستاي من آدم حسابي ميشن؟ البته داشتتم دوستت درستت وحستابي
ولي اونا انتخا من نبودن من انتخا اونا بودم.
(ساغر 91 ،ساله) ميگويد:

چون خودم مصرف كننده بودم با آدم هاي مصرف كننده دوستت بتودم و بتا اونتا
ميگشتم ،چون با آدم عادي ديگه نميتونستم دوست بشم .من اصتالً نمتيخواستتم
كسي من رو ببينه يا ميگفتم كه االن آگه به اين مهموني برم كه نمتيتتونم مصترف
كنم پس چرا برم ،اصالً مهموني اونا چه ربطي به من داره ،چه تداخلي بتا متن داره،
اصالً اينا به من نميخورن ،من خودم رو باالتر از اونا ميديدم.

از طرف ديگر ميتوان گفت اين زنان چون از طرف خانواده و جامعه طرد
ميشوند ،به دنبال افرادي ميگردند كه همرنگ آنها باشد و بتوانند با هم رابطه برقرار
كرده و يكديگر را درک كنند .به همين دليل انتخا

اين افراد دقيقاً افرادي همشكل

خودشان است تا حرف مشتركي براي گفتن داشته باشند و افراد سالم و غير
مصرفكننده در گروه دوستان آنها جايي ندارند .بدين ترتي

حتي در صورت وجود

دوستان پاک و غير مصرفكننده در كنار آنها ،اين افراد پذيرا نيستند و بهمرور آنها را
از خود دور كرده و روابط خود را با آنها سست ميكنند.
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(آرياناز 62 ،ساله) دراينباره ميگويد:

يه سري از دوستام بودن كه مصرف نميكردن و نميذاشتن من مصرف كنم ،منم
با اونا قطع رابطه كردم و رفتم سمت دوستاي مصرف كننده .من تو يه اكيپي هم بودم
كه خيلي تو عشق وحال و ايتن پتارتي و اون پتارتي هستتن ،ختو متنم باهاشتون
ميگشتم .دوستايي كه مصرف كننده نبودن رو از خودم دور ميكردم و متيگفتتم بته
من زنگ نزنيد.
(سمانه 58 ،ساله) ميگويد:

دوستاي مدرسه مياومدن خونه ما كه من رو ببينن به مادرم ميگفتم بگو نيستتم
چون دوست نداشتم ببينم شون ،خانواده هم جزئتي از اونتا بتودن كته متن دوستت
نداشتم ببينم شون و انگار ازشون فراري بودم .با كسي كه رابطه داشتم همون دوستم
بود كه همسايه روبهرويي ما بود و با اون مواد مصرف ميكرديم.

جرأت و جسارت با مصرف
اعتياد و مصرف مواد مخدر خصوصيت جديدي را به افراد اضافه ميكند يک
جرأت و جسارت بيشازحد .اين جرأت و جسارت ضعفهايي چون خجالت،
پشيماني ،احساس گناه ،رنجش و احساس محروميت را ميپوشاند و به فرد اين امكان
را ميدهد كه از حق خود دفاع كند ،حتي اگر حق او نباشد ،حرف خود را بزند حتي
اگر اشتباه باشد ،هيچ خطاي خود را نپذيرد و هميشه حقبهجان

باشند .بسياري از

آنها از وجود اين ويژگي در درون خود در دوران اعتياد ابراز خشنودي كردند زيرا به
آنها جرأت داده بود تا فرد ديگري باشند و خود واقعي و خجالتي خود را پشت اين
ويژگي پنهان كنند .ويژگي مشتركي كه بيشتر مشاركتكنندگان پژوهش به آن اشاره
كردهاند يک رفتار همراه با گستاخي و زير پا گذاشتن خود واقعي خجالتي بود ،اما اين
كه چه دليلي براي اين موضوع وجود دارد و مصرف مواد چه حالتي را در فرد به وجود
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ايجاد چنين ويژگي ميشود شايد موضوعي باشد كه بايد در مباحث

فيزيولوژي پيگيري شود.
(نيلوفر 91 ،ساله) ميگويد:

يه خورده بيحيا شده بودم .متن تتو زمتاني كته مصترف نمتيكتردم اصتالً زور
نميگفتم ،هميشه ميگذرم و ميبخشم ،ولي متيكشتيدم يته ختورده از حقتم دفتاع
ميكردم .پُررو و بي حيا شده بودم يعني يكتي بهتم زور متيگفتت جتوا متيدادم.
اين جوري خيلي خوشم اومتده بتود كته متيتونستتم حقتم رو بگيترم ،تتو كشتيدن
اينجوري شده بودم خيلي راضي بودم ميگفتم چه جالبه من ميتونم حقم رو بگيترم
و نبخشم كسي رو.
(اسماء 64 ،ساله) ميگويد:

من وقتي شيشه ميزدم خيلتي رُک بتودم خيلتي جاهتا شتايد پُتررو بتازي هتم
درميآوردم .اصالً برام مهم نبود طرف ناراحت ميشه ،نميشته آدم اعتمادبتهنفستش
ميره باال و فكر ميكنه هر جور خودت فكر ميكني درسته.

از زن بودن تا ساقي شدن
اسارت در دام اعتياد موج

ميشود فرد براي دستيابي به مواد مصرفي خود به هر

كاري دست زند .اين اسارت و اجبار به مصرف جنسيت نميشناسد ،بدين ترتي
از انتظار نخواهد بود كه يک مظهر زيبايي با نام زن روزي در قال

دور

اين نقش قرار گيرد،

نقشي با عنوان ساقي .بسياري از اين زنان بهاجبار مصرف و براي يافتن مواد خود
مجبور به انتخا

ساقي شدن بودند و حتي دراينبين كساني بودند كه كار فروش مواد

را به روسپي شدن ترجي داده بودند .شايد در ظاهر امر كار فروش مواد يا بهاصطالح
مشاركتكنندگان (كاسبي كردن) تجربهاي باشد كه براي هر فرد مصرفكننده اتفاق افتد،
يا به قول مشاركتكنندگان مصرف مواد آنها را وادار به اين كار كند اما بهظاهر امر اين
كار براي زنان ممكن است خطراتي را نيز به همراه داشته باشد .بههرحال مصرف مواد،
درگيري براي گرفتن مواد و خريد آن ممكن است هر مصرفكنندهاي را به اين مرحله
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برساند .بدين ترتي

غرق شدن در مصرف مواد مرزهاي جنسيتي را درمينوردد و حتي

يک زن با تمام ويژگيها و صفات زيباي زنانه را به سمت ساقي شدن سوق ميدهد .در
واقع براي بسياري از اين مصرفكنندگان به دست آوردن مواد آنقدر مهم ميباشد كه
آنها را به اين سمتوسو سوق ميدهد.
(شهرزاد 77 ،ساله) ميگويد:

ارث پدري رو به من دادن و من پول اوليه موادم جور شد و بعد برا خرجم مواد
ميفروختم .من خ

خيلي وقت ها بيپول بودم ميرفتم مواد متيفتروختم بتا اينكته

ميدونستم جُرمه و زندان داره ،خ

خيلي راحت ميتونستم برم تن فروشي كنم اون

كه تو قانون ما زندان نداره ولي بااين حال ميرفتم مواد ميفروختم و ميگفتتم فقتط
من نيستم خيليهاي ديگه هم ميفروشن من نباشم يكي ديگه ميفروشه ،خ  ،متن
بدبخت نميكنم بچههاي مردم رو آگه من نفروشم يكي ديگه ميفروشته كته ،ديتدم
اين بود ،براي انسان بودن خودم برا بدن خودم ارزش قائل بودم و نميرفتم اون كتار
رو بكنم.
(ستين 54 ،ساله) ميگويد:

يه مدت هم خودم كاسبي ميكردم .همش دنبال جنس بتودم دنبتال كاروكاستبي
خودم بودم جابه جا ميشدم بين شهرها چون نميتونستم يه جا ثابتت بمتونم .چتون
بچه سنم بودم كسي بهم شک نميكرد كه بخوام مواد فتروش باشتم .خيلتي راحتت
ميتونستم برم مواد بگيرم و بفروشم .بيشتر مشتري هام دختر بودن .بتا يته نفتر هتم
شريک شده بودم كه روبه رو مدرسه لتوازم التحريتر داشتت متنم بته بهونته مشتتري
ميرفتم اونجا بچه ها هم ميخريدن و كسي نميفهميد اون موقع شيشه ميفتروختم.
مواد پولش پول مياره .خيلي سود ميكردم از فروشش .هم از جنس خودم ميكشيدم
و هم ميفروختم .آدم نامردي نشدم هر جوري بودم آگه متواد فتروختم و بتا جتون
خودم بازي كردم ولي هيچ وقتت نتاموس فروشتي نكتردم يكتي از ارزش هتام كته
هيچوقت خرابش نكردم و همين برام خيلي مهم بود.
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عجز مصرف
شواهد حاكي از اين بود كه چنانچه مصرف مواد مخدر براي مدتي طوالني ادامه
پيدا كند ،فعاليتي كه از روي تفنن و لذتجوئي آغازشده است ديگر سرخوشي و لذت
قبلي را در فرد ايجاد نخواهد كرد و وي صرفاً براي اينكه حالت عادي خود را حفظ
كند به مصرف مواد مخدر نياز خواهد داشت .معناي عجز اين است كه در واقع فرد به
نقطهاي ميرسد كه برخالف ميل خود به خاطر دردهاي جسماني ،رواني و ...ديگر
نميتواند به مصرف ادامه ندهد ،مغلو

و تسليم ميشود .نتايج پژوهش نشان داد

بسياري از اين افراد قبل از رسيدن به مرحله ترک ،اين حالت را تجربه ميكنند ،حالتي
كه ديگر از مصرف مواد نهتنها لذت نميبرند بلكه بدن ماده مصرفي را نيز پس ميزند و
پذيراي آن نيست به همين دليل فرد با مصرف مواد هم حال خوبي پيدا نخواهد كرد و
ديگر به لذت روزهاي نخست دست پيدا نخواهد كرد.
(نيلوفر 91 ،ساله) ميگويد:

اين  5سال آخر خودم به زور با گريه ميرفتم و ميخريدم اصالً دوست نداشتتم.
دوست نداشتم بكشم ولي با گريه ميرفتم ميخريدم .يعني اين آخريا واقعاً به عجتز
رسيده بودم .واقعاً با گريه ميخريدم نميدونم انگار به زور بود ،ميرفتم متيخريتدم
با گريه ميشستم مصرف ميكردم .بعد ميگفتم بايد ترک كنم ولي نميتونستم تترک
كنم.
(سحر 97 ،ساله) ميگويد:

آخرا يه جوري شده بودم كه ميكشيدم حالم بد بود نميكشيدم هم حالم بد بود،
يعني با گريه اين آخريا مواد ميكشيدم ،ديگه لذت به متن نمتيداد فقتط بته ختاطر
اينكه خمار ميشدم حالم بد بود ميرفتم ميكشيدم .خسته شده بتودم ولتي از تترک
ميترسيدم از خماري ميترسيدم ،اينا رو شنيده بودم كه فيزيتک پتس بتدي يتا بيتام
بيرون دوام نيارم و برم دوباره بكشم.
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بدن بيارزش
بدن بيارزش تجار

خودزني اين زنان است .زماني كه بهطور خودآگاه يا

ناخودآگاه و تحت تأثير مصرف مواد ازجمله مواد شيميايي جديد ،به بدن خود صدمهاي
وارد ميكند و حتي ممكن است يادگاري آن تا آخر عمر بر روي بدن او باقي بماند و
حس زيبايي را براي او مختل ميكند .موضوعي كه نتايج پژوهش نشان داد اين است كه
خودزني تنها اثر جسمي بر جاي نميگذارد بلكه آثار روحي و رواني هم دارد اما
آسي هايي كه اين زنان به خود رساندهاند بيشتر بر روي دست و ساير اعضاي بدن بوده
و كمتر بر روي صورت انجامگرفته است.
(مژگان 75 ،ساله) ميگويد:

من تا اين  6ماه پيش تمام تن خودم رو ميسوزوندم .تمام تن من پُتر ختودزني
كه كردم من احساس ميكنم خون خودم رو متيختورم خيلتي آروم ميشتم ،متن از
همون بچگي خودم رو كتک ميزدم ،از خودآزاري خيلتي كيتف متيكتنم ولتي االن
نزديک  6ماه ميشه ديگه خودم رو نزدم.
(آيالر 56 ،ساله) ميگويد:

با مشت مي زدم تو شيشه دستم ميبريد ،يا با تيغ ميزدم ،مثالً مياومدم خونه بتا
مادرم يه جروبحث كوچيک مي شد متيگفتتم مشترو ختوردم يته چيتز كوچيتک
ميگفت كه يه ذره با اعصا من بازي ميكرد يا يه چيزي برمتيداشتتم متيكوبيتدم
زمين يا با مشت ميزدم تو شيشه يا تو در انگشتت ختودم متيشكستت .ستيگار رو
دست خودم خاموش ميكردم خودزني ميكردم.

تجربه توهم
توهم تجربهاي است كه با مصرف مواد شيميايي جديد گرهخورده است .با توجه
به اين كه بسياري از آنها تجربه مصرف آمفتامينها ازجمله شيشه را دارند ،تجربه توهم
براي بسياري از زنان مصرفكننده مواد اتفاق افتاده است .عوارض استفاده از مواد
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شيميايي ممكن است خود را به شكل توهم نشان دهد .در بين اين زنان سوابق توهم
خود را به دو شكل نشان ميدهد .هميشه نميتوان گفت توهم چيز بدي است ،بعضي
از مشاركتكنندگان در دنياي توهم خود چيزهاي خوبي ميديدند مثل ديدن رنگها
شفافتر ،حرف زدن همه موجودات با انسان و اينها تجاربي از توهمهاي خوبي است
كه براي فرد اتفاق افتاده است.
(طيبه 98 ،ساله) ميگويد:

ميرفتم ميگفتم برم رو پُل خودم رو پَرت كنم پايين ولتي جترأت ايتن كتار رو
نداشتم .من خيلي سابقه توهم داشتم ميگفتم تو پريز برق شوهرم دوربتين گذاشتته،
يا با ملحفه يه جا برا خودم درست ميكردم و مي رفتم اونجا ميكشيدم ميگفتم همه
دارن من رو نگاه ميكنن ،چقدر من ديوونه بودم ،تو خونه هيچكس نبتود ،واقعتاً آدم
شيشهاي ديوونه هست.
(آرياناز 62 ،ساله) دراينباره ميگويد:

توهم من بد نبود خو بود ،مثالً يكي از توهمهاي  LSDاين بود كه رنگها رو
خيلي ش

رنگ ميبيني ،رنگها رو شفاف ميبيني ،درختها باهات حرف ميزنن،

همهچيز باهات حرف ميزنه.

ممكن است دنياي توهم فرد به زيبايي ديدن رنگهاي شفاف و ش

رنگ نباشند.

بدين معني كه فرد در دنياي توهم خود احساس يا فكر اين را دارد كه كسي قصد
آسي رساني يا صدمه زدن به او را دارد و اين فرد را دچار هراس يا ترس ميكند.
ممكن است اين توهمها و هراسهاي ناشي از آن براي فرد همراه با استرسها و
اضطرا هاي زياد و يا حتي دائم شود.
(الهام 69 ،ساله) دراينباره ميگويد:

توهم داشتم ،شيشه مصرف ميكردم فكر ميكردم اين پستر كته باهتاش زنتدگي
ميكردم داره ازم فيلم ميگيره ،توهم ميزدم االن با چاقو من رو ميكشه.
(سمانه 58 ،ساله) ميگويد:
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يه سري آينه رو برداشتم و حس كردم برادرم ميخواد من رو آزار بده ،يک هفته
هم بود نخوابيده بودم و توهم سايه زدم و سايه خودم رو جلوم ديدم و آيينه رو زدم
تو پاي خودم و پام پاره شد .توهم هاي ديگه اين كه ش

برق رو خاموش ميكتردن

من ميترسيدم و از ترس ميلرزيدم ميگفتم يكي داره مياد من رو از خونه ببره.

فرد ممكن است در دنياي توهم خود سختي و مشقتهاي زندگي را به نوع ديگر
به دوش كشد .بدين ترتي

فرد سختيهاي زندگي خود را در دنياي توهم خود به

شكلي ديگر ميبيند كه البته تمام تجار

توهم فرد تحت تأثير مصرف مواد و

بهخصوص مواد صنعتي جديد ميباشد.
(فرزانه 72 ،ساله) ميگويد:
من تو خونه بودم و مصرف ميكردم ميرفتم كنار پنجره ميگفتم مامتان صتداي
فالني مياد ،مامان صداي زن دايي داره مياد ،مامانم ميگفت آخته صتداي چتي ميتاد.
توهم بود ديگه .آنقدر من بدبختي كشيده بودم ،ستم كشيده بودم ،خودم رو حضترت
زين

ميديدم تو خيابونا فكر ميكردم يه سري آدم ها دنبال من عالمت و تعزيته راه

انداختن واقعاً اينا رو ميديدم و ميگفتم اينا فكر ميكنن حضرت زين

زنتده شتده،

من آنقدر ستم كشيدم داداشم هم امام حسينه ،خودم هم مُرده حسا ميكردم.

طعم تلخ اعتياد
يكي از اساسيترين موضوعات در رابطه با كارتنخوابي ديدگاه اجتماع نسبت به
آن است .نگاه جنسيتي و تبعيض جنسي همواره همراه آنهاست و كاري نميتوان در
زمينه ساختارهاي فرهنگي-اجتماعي انجام داد .در اين نگاه ،همهچيز از قبل معلوم شده
است و زنان فقط در چارچو هاي از پيش مشخصشده قرار ميگيرند .از منظر
رويكرد برساخت گرايانه ميتوان گفت ،در اين نگاه همهچيز برگرفته شده از فرهنگ
است و در اين نگاه ،مسائل زنان ممكن است مسائل مردان هم باشد ،اما با توجه به
ساخت فرهنگي جامعه ما ،براي زنان مسئله ميشود ،نه براي مردان .فرهنگ ما اين

تجربهها و پيامدهاي اجتماعي مصرف مواد مخدر ...

11

قابليت را دارد كه رويدادي را براي زنان مسئلهسازي كند يا حتي مسئلهاي را براي زنان
پررنگتر كند .بدينجهت موضوع كارتنخوابي مسئلهاي است كه شايد براي بسياري از
افراد معتاد اتفاق افتد اما زماني كه يک زن در اين وضعيت ديده ميشود نگاهها،
قضاوتها و پيشداوريها بسيار فرق ميكند.
جامعه پذيراي يک زن در نقش معتاد نيست حال چگونه ميتواند او را در حالت
كارتنخوابي هم بپذيرد .درهرحال پديده كارتنخوابي براي زنان بسيار سخت و سنگين
است .اين موضوع از طرفي ميتواند تجربه تلخ اعتياد آنها باشد و از طرف ديگر
پيامدهاي اعتياد و دردهاي اعتياد آنها را دوچندان كند .ناامني و بسياري از شرايط
آسي زا آنها را تهديد ميكند و چهبسا پيامد آن حتي از اعتيادشان هم بيشتر و بدتر باشد.
بسياري از اين زنان بدترين تجربه دوران اعتياد و تلخترين آن را كارتنخوابي ذكر
كردهاند .كارتنخوابي يک مسئله است كه ممكن است براي هر فردي كه اسير دام اعتياد
است اتفاق افتد ،حتي براي افرادي كه خانه و خانواده دارند ،مانند بعضي از
مشاركتكنندگان پژوهش كه حتي با داشتن خانه و خانواده مدتزماني را كارتنخوابي
كردهاند .داليلي چون دور شدن از خانواده ،يا نوعي عذا

وجدان براي نديدن زجرهاي

خانواده و اطرافيان اين افراد را به سمتوسوي كارتنخوابي هدايت ميكند.
(شهرزاد 77 ،ساله) ميگويد:

يه مدت حتي كارتن خوا هم شدم براي اين كه تو خونه نباشم و بقيه رو اذيت
نكنم ،ميرفتم  9ماه  7متاه نمتياومتدم .كتارتن ختوابي يته تجربته تلتخ بتود چتون
ميخواستم خانواده قيافه من رو ،خماري من رو نبينن .تا دلت بخواد تتو تهتران پُتر
پاتوق كنار اتوبانا هر  922متري پاتوق كه همه كارتن خوابي ميكنن .برام مهتم نبتود
كه يه زن كارتن خوابي ميكنه يا نه ،هتروئين مغتز تتو رو سِتر ميكنته واقعتاً متوجته
نميشي اصالً برات مهم نيست هيچي.
(آناهيتا 69 ،ساله) ميگويد:
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با دوستم تو بيابون زندگي ميكرديم با در كمد خونه ساخته بوديم ،اون ختانواده
داشت خونه هم ميرفت و مياومد ولي من نه ،نميخواستم خونه بترم ،چتون متنم
بيرون بودم به خاطر من اومد يه جا يه آلونک درست كرد و با من زندگي ميكرد .با
يه باد ميريخت بارون مياومد خيس ميشديم .اعتياد به هر چي ميتونه باشته فقتط
مواد نيست ،اعتياد به بيرون ،اعتياد به كارتنخوابي ،اعتياد ما فقط مواد نيستت همتين
كارتن خوابي خودش اعتياده وقتي يه نفر يه هفته از خونه اش بياد بيرون ديگه عادت
ميكنه.

افرادي كه به اين مسير نرسيدند هم به اين معتقد بودند كه اگر مسير اعتياد را بيشتر
و بيشتر ادامه ميدادند در نهايت آنها هم به آنجا ميرسيدند در واقع صحبتهاي آنها
اين را ميرساند كه كارتنخوابي انتهاي مسير اعتياد براي زنان است و باالتر از آن تجربه
تلخي اتفاق نميافتد.
(بهنوش 91 ،ساله) دراينباره ميگويد:

اعتياد نابودي چون خودم به نتابودي رستيدم ،آگته متي خواستتم ادامته بتدم بته
كارتن خوابي هم مي رسيدم ،يعني فكرش نيست يه واقعيت و بايد مطمتئن باشتم بته
اونجا هم مي رسيدم ،آگه من مي خواستم اين راه رو ادامه بدم منم بايد يه روزي كنار
خيابون باشم.
(محترم 15 ،ساله) ميگويد:

خ

منم آگه ادامه ميدادم شايد ايتن جتوري متيشتدم ديگته ،عتذا وجتدان

گرفتم ،ميگم خدايا آگه منم ادامه ميدادم ،راه منم راه اينا ميشد ديگه ،پير و جتوون
نداره اعتياد ،وقتي نداشتي مجبوري بري خودفروشي كني ،آخرش يا كارتنخوابي يا
آوارگي و در به دري و تو خيابون ديگه.

كارتنخوابي يک مسئله است ،كه بسياري از اين زنان از آن بهعنوان يک تجربه
تلخ يادكردهاند .اما نكته جالبي كه در بين صحبتهاي آنها وجود داشت اينكه
كارتنخوابي تنها در فضا و محيط بيرون از خانه نميتواند اتفاق افتد همينكه فرد در
درون خانه خود زندگي كند ولي از محيط خانه خود استفادهاي نكند ،همينكه فرد تمام
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زندگياش مصرف ،تهيه مواد ،مكان مصرف شود در حال تجربه كردن نوعي
كارتنخوابي است ،كارتنخوابي به سبک جديد در خانه خود نه خيابان.
(ساغر 91 ،ساله) دراينباره ميگويد:

با خودم ميگفتم من برا مواد فالن كار رو نكردم ،فالني فالن كار رو كترده ،متن
كارتن خوا نشدم ،چرا منم كارتنخوا بودم ،چرا چون فقط يه جاي خونه فقط 7
تا موزاييک از خونه رو من صب تا ش  ،ش

تا صب اشغال ميكردم ،بر ايتن مبنتا

منم كارتنخوا بودم ،كارتنخوا خونه خودم بودم.

محور دوم) تجارب كمپ
زنان نخستين قربانيان بسياري از آسي ها و انحرافات اجتماعي ميباشند ،كه در
اين ميان اعتياد از مهمترين آنهاست .زماني كه سكوتها در برابر اعتياد زنان شكسته شد
و اعتياد آنها بهعنوان يک واقعيت اجتماعي پذيرفته شد و تقريباً از شدت تابو بودن آن
كاسته شد ذهنها به سمت اين رفت كه مراكزي نيز براي زنان در نظر گرفته شود تا
آنها بتوانند در آن مراكز مراحل درمان را طي كنند .برخي از پژوهشهاي پيشين نشان
از اين داشت كه بسياري از زنان گرفتار در دام اعتياد بدينجهت براي درمان اقدام
نميكنند كه مراكزي خاص آنها در شهرشان وجود ندارد .اما زماني كه اين مراكز شكل
گرفت و تقريباً شيوع پيدا كرد وضعيت درمان اين زنان در حالت بهتري قرار گرفت.
كمپ آغاز جدايي است ،آغاز جدال است بين پاكي و مصرف ،آغاز رفتن به سمت
زندگي دوباره ،زندگي بدون مصرف البته درصورتيكه بسياري از شرايط ديگر مهيا
باشد .فرد در اين مرحله در جدال است با خود ،براي يک انتخا

بزرگ كه مسير آينده

او را رقم ميزند .در اين مرحله فرد بايد بتواند بر ترسهاي خود غلبه كند ،ترس از
پذيرش ديگران ،پذيرش خانواده ،پذيرش جامعه و چهبسا اين ترسها و نااميدي او را
باز به مسير اعتياد رهنمون سازد .فرد سهم و مسئوليت خود را در به دست آوردن اين
پذيرشها ممكن است بهدرستي انجام دهد اما طرد از خانواده براي او اميدي نگذاشته
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باشد .در خالل مصاحبه عميق با زنان معتاد به مواد مخدر ،با واكاوي و بررسي عميق
آنها به يک تم با عنوان (دنيای جديدی به نام كمپ) دست يافتيم .اين تم به بيان
تجار

و احساساتي كه زنان در محيط كمپ به دست آوردهاند ميپردازد 1 .طبقه

مفهومي كه عبارتاند از:
جدول  -6دنياي جديدي به نام كمپ
خرده مضمون

مضمون اصلي

جدال پاكي و مصرف
روشنايي اميدبخش
دنياي جديدي به نام كمپ

پيگيري فرصتهاي بازمانده
درگير در احساسات متناقض
رسيدن به خودشناسي

جدال پاكي و مصرف
زماني فرد با اين تصور وارد كمپ ميشود كه براي رهايي از اعتياد پاي در اين
مكان نهاده ،اما ممكن است آموزههاي غلط و شرايط نامناس  ،چيزي ديگري را براي او
رقم زند .ممكن است آموزههاي غلط ،محيط نامناس  ،برخوردها و ...او را به جدال بين
پاكي و مصرف دعوت كند و چهبسا كه در اين ميان لغزشِ دوباره پيروز شود و فرد را
به مرحله جديدي از اعتياد وارد سازد .از طرف ديگر ميتوان گفت محيط كمپ جايي
است كه افراد تجربيات خود را با يكديگر تبادل ميكنند و اين تبادل غلط ميتواند خود
مسير جديدي را براي افراد بهخصوص افراد كم سن تر ايجاد كند .البته دراينبين
نميتوان نقش و اهميت كار مسئوالن را منكر شد .بدين معنا كه چهبسا محيط نامناس
و رفتارهاي نامناس

مسئوالن سب

(مهسا 69 ،ساله) ميگويد:

فراري شدن افراد از كمپ و يا لغزش آنها گردد.
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دفعه اول كه اومدم كمپ خيلي افتضاح بود ،بردنم يه كمپ كه افتضتاح بتود بتا
كتک من رو بردن تو ،تمام موهام رو قيچي كردن ،بدترين پيام هاي ممكن رو متن از
اونا گرفتم .حتي خوراكي كه ختانواده بترا متا متيآوردن رو بته متا نمتيدادن .فقتط
نميتونستم فرار كنم ولي واقعاً تو فكرش بودم .بعد از  5ماه اومتدم بيترون و رفتتم
مصرف كردم ،گفتم آگه بهبودي و برنامه  NAاينه من غلط بكنم ديگه ستمتش بترم،
من ديگه غلط كنم پاک بشم .يه بار هم تو اون كمپ براي نداشتن تلويزيون اعتراض
كردم من رو تو زمستون بردن تو حياط  9تا سطل آ يخ ريختن رو سرم ،ميگفتتم
همه اعتراض دارن ،ميگفت ميخواي برم تو يه نخ سيگار به همه بدم ببينم اعتراض
دارن يا نه ،تو كمپ مردها اونا همديگه رو به  5پاكت سيگار ميفروشن ،تتو كمتپ
زنان همديگه رو به  5نخ سيگار متيفروشتن .اينتا شتد متن از كمتپ متيترستيدم.
آموزشگر و درمانگر نداشتيم اون موقع من دوست داشتم پاكيم رو ولي نميدونستتم
بيرون چه جوري بايد پاكيم رو حفظ كنم ،هيچ دانش و ابتزاري اونجتا يتاد نگرفتته
بودم.
(ستين 54 ،ساله) ميگويد:

من اومدم پيش مادرم بمونم و متادرم هتم آوردم اينجتا ديگته ،متن رو اجبتاري
آوردن من نميخواستم بيام .االن هم نميخوام بمونم چون از كمپ بدم ميتاد .چتون
حس ميكنم من يه معتادم ،جاني كه نيستم چه دليلي داره من تو اجتماع نباشم .مگه
نميگن آخر اعتياد يا مرگ يا زندان يا فالن ،ولي خ

من هنتوز بته اونجتا نرستيدم.

معتاد فراموش كاره پشت اين درا فراموشيه ،ميتونم به جترأت بگتم پشتت ايتن در
فراموشيه .ميري بيرون يادت ميتره .آگته برنامته رو جتدي نگيتري دوبتاره مصترف
ميكني .دفعه قبل فكر نميكردم مصرف كنم اونم به اين سرعت.

روشنايي اميدبخش
ورود به كمپ براي بسياري از اين افراد ميتواند آموزههاي مثبت و نويني را به
همراه داشته باشد .آنها پس از طي كردن دوره سمزدايي و دردهاي فيزيكي ،شرايط
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بهتري را براي شناخت خود و كنكاش درون خود پيدا ميكنند .ممكن است
درگيريهاي دروني آنها را به سمت احساسات و حاالت روحي مناسبي سوق دهد و
دنياي واقعي بدون مصرف را براي آنها نمايان سازد .بسياري از آنها خود واقعيشان
را در اين مكان مييابند .يافتههاي پژوهش حاكي از اين بود كه براي بسياري از اعضا
رشد و آگاهي اتفاق ميافتد ،آگاهيهايي كه شايد قبالً در وجود آنها بوده ولي زماني با
مصرف مواد سركو

شده يا به خوا

فرورفته بودند و اكنون با آموزشها دوباره

هوشيار و بيدار شدهاند .در واقع بسياري از اين افراد در اين مسير تولد دوباره مييابند و
اين تولد دوباره ممكن است آنها را وارد چرخه رشد جديدي كند.
(نگين 99 ،ساله) ميگويد:

سختگيريهاي اينجا باعث شده من رشد كنم و متن ايتن ستختگيتريهتا رو
دوست دارم تازه دارم به يه زندگي قانون مند عادت ميكنم .كتالس هتا خيلتي تتأثير
داشت ،بچه هاي ديگه خيلي تأثير داشتن .به هرحال هتر روزي كته يكتي وارد اينجتا
ميشه با يه وضعيتي من باز پيش خودم ميگم خدايا شكرت من باز بته موقتع بته داد
خودم رسيدم .خيلي وضعيت ها رو ميبيني ميگي خدايا شكرت من به اونجتا ديگته
نرسيدم.

آموزههاي جديد كه ميتواند براي آنها اتفاق افتد متفاوت است ،بسياري از آنها
مهارتهاي زندگي ،مهارت نه گفتن و مقابله را ياد ميگيرند .اصطالح مهارت زندگي به
گروه بزرگي از مهارتهاي رواني-اجتماعي و ميان فردي گفته ميشود كه ميتواند به
افراد كمک كند تا تصميماتشان را با آگاهي اتخاذ كنند ،بهطور مؤثر ارتباط برقرار كنند،
مهارتهاي مقابلهاي و مديريت شخصي خود را گسترش دهند و زندگي سالمي داشته
باشند .تأكيد عمده برنامه آموزش مهارت زندگي بر رشد مهارتهاي مهم شخصي و
اجتماعي است.
(فرزانه 56 ،ساله) دراينباره ميگويد:
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مهارت هاي زندگي ياد گرفتم .مهارت نه گفتن ياد گرفتم يا حتي صحبت كتردن
رو ياد گرفتم .ياد گرفتم كل خودم رو اينجا چه جوري عوض كتنم .اينكته از حقتم
دفاع كنم بتونم حرفم رو بزنم ،بتونم نه بگم .چون شايد يكي از چيزايتي كته باعتث
شد سمت مواد برم اين بود كه بلد نبودم نه بگم.
(فرزانه 72 ،ساله) دراينباره ميگويد:

كالسايي كه ميترم مهتارت زنتدگي رو يتاد گترفتم ،اعتمادبتهنفتس بتاال ،ديگته
گوشهگيري نميكنم ،افسرده نيستم ،خودخواه نيستم.

براي بعضي از آنها آموزه نوين ميتواند يک تلنگر باشد كه به آنها بسياري از
واقعيتهاي ريزودرشت كه تابهحال از چشم آنها پنهان مانده را نمايان سازد .تلنگري
كه آنها را از خوا

غفلت بيدار سازد و جهان جديدي را به آنها نشان دهد و زواياي

پنهان مسئله اعتياد كه آنها خود به شناخت آن نرسيدند را براي آنها روشن سازد و
چهره ديگر اعتياد را براي آنها بازشناساند.
(سمانه 58 ،ساله) دراينباره ميگويد:

بعضي ها رو مي بينم اينجا مواد همته زنتدگي شتون رو گرفتته ،ختانواده نتدارن،
زيبايي ندارن ،همه دندون هاشون رو از دست دادن و هيچتي ديگته نتدارن اونتا رو
ميبينم خدا رو شكر ميكنم من زود اومدم و هنوز يه كم از راه اعتياد رو رفته بتودم
كه خانواده من رو نجات دادن.
(الهام 69 ،ساله) دراينباره ميگويد:

اينجا بهت مهارت زندگي ياد ميدن ،خودآگاهي ياد ميدن ،اينكه چه جوري تغيير
كني ،زندگيت رو دوباره بسازي ،باورهات رو بسازي .من ته مسير رو ديدم خيليهتا
كه سال گذشته تو همين كمپ بودن و االن فوت كردن ،چون خانواده هم طردشتون
كرد ،شايد اين فرصت هم برا من دوباره پيش نياد ،منم كه چيزي از مواد نديدم ،اينتا
هم ميگن يه بار پاک بمون آگه دوست نداشتتي ايتن زنتدگي رو دوبتاره بترو بتزن،
هميشه ساقي هست ،مواد هست ،ولي پاكي رو ديگه شايد نتوني به دست بياري.
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پيگيری فرصتهای بازمانده
براي اين افراد نور اميد زنده شده و بسياري از چيزايي كه قبالً در زندگي نداشتند
را به دست آوردهاند .آنها احساسات واقعيشان را به دست آوردهاند ،فرصتهاي
زندگي را ميبينند كه با لبخند روبهروي آنها ايستاده و منتظر هستند تا آنها به سويش
قدم بردارند .بسياري از آنها خدا را در زندگي خود پيدا كردهاند ،حسي كه تا قبل از آن
نداشتند و يا درون آنها خفته بود.
(نگين 99 ،ساله) ميگويد:

شرايط زندگيم خيلي خو شده ،اين كه خ
خ

ختدا رو بته دستت آوردم ،ولتي

االن وجود خدا رو تو زندگيم خيلي احساس كردم ياد گرفتم شكرگزاري كتنم

چيزي كه قبالً نداشتم ،اصالً وجود خدايي قبالً تو زندگيم نبود كته بختوام شتاكرش
باشم يكي از مزايا اين بود و يكي اينكه من االن يته چيتزي تتو زنتدگيم بته دستت
آوردم به نام اميد و اون خيلي برام مهمه و خيلي ارزش داره.
(الهام 69 ،ساله) دراينباره ميگويد:

راستش رو بگم از نظر روحي بهتر شدم االن ،انگيزه دارم پيدا ميكنم ،متيختوام
از نو شروع كنم ،اينهمه آدم تو سن باال ميرن دانشگاه ،متنم متيتتونم بترم ،فكترم
تغيير كرده ،جسمم سالم شده همين كه ميتونم كاراي روزانهام رو خودم انجام بتدم،
به ظاهر خودم برسم ،باورهاي خانوادهام كته خترا شتده بته ختاطر ايتنكته دروغ
ميگفتم بهشون ،ميپيچوندم شون ميتونم تغييتر بتدم ،ستخت هستت ولتي ختو
همون جوري كه خرا كردم همون جوري هم بايد بسازمش ديگه.

درگير در احساسات متناقض
آنها غوطهور در احساس اميد و نااميدي هستند .هنوز به شناخت و درک درستي
از خود و وضعيت خود نرسيدهاند ،هنوز نميدانند زندگي با مصرف را دوست دارند ،يا
تحمل سختي و مشقت براي زندگي پاک و بدون مصرف .نگرانيهاي بسياري در ذهن
آنها موج ميزند و اين نگرانيها اجازه نميدهد لذت پاكي را بچشند .بعضي از آنها از
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طرد خانواده و پذيرفته نشدن توسط خانواده هراس دارند و اين مشكلي مازاد بر تمام
مشكالت آنان است .اين افراد به نظر ميرسد دچار نوعي ترس مبهم هستند كه حتي
خودشان هم نميدانند چيست و قادر به بيان آن بهطور كامل نيستند .اين
مشاركتكنندگان مسائلي چون دلتنگ خانواده شدن ،ترس از ماندن هميشگي در
كمپ ،ترس از پشت درهاي بسته ماندن را براي احساسات متناقض خود مطرح كردند.
(فرزانه 72 ،ساله) دراينباره ميگويد:

اينجا خيلي سخته چون خيلي زياد نگه ميدارن .دل تنگه خانوادهام ،خو اينجا
آگه من بخوام برم بعد از  7ماه ،كادر درمان بيشتر ميكنن موندنم رو ،فكتر متيكتنن
من ميخوام برم برا مواد ،آگه از اول به آدم بگن  9ماه بمون من با كمال ميتل متيگم
باشه ولي آگه  9ماه بشه  4ماه من ترس دارم .من االن ترس از اين دارم كه تتا آختر
عمرم اينجا بمونم ،چون برادرم هم فقط هزينه اينجا رو داد و نخواست من رو ببينته
و االنم مالقات نيومده ،اصالً براش مهم نبود .االن پاكم راضي هستتم ولتي احستاس
رضايت نميكنم از اينكه اينجا هستم.
(مژگان 75 ،ساله) دراينباره ميگويد:

احساس كردم كه ديگه تموم ميشه همهچيز .ناخواسته بود اينكه بهتت بگتم از تته
دل خواستم كه بيام نه ،اصالً از رو ناچاري من اومدم .چون از تو خيابون موندن واقعتاً
مي ترسم ،نگاه به اين جوريم نكن واقعاً آدم بي زبوني هستم .منم از رو ناچاري مجبور
شدم و قبول كردم و اومدم كمپ .االن كه  55متاه گذشتته حتال متن و احستاس متن
عوض نشده .من اينجا زيادم با كسي درباره خودم و دردهتام صتحبت نمتي كتنم ،بترا
همين اينجا هم كسي نمي دونه من چي كشيدم .االن همين كه پتاكم خوبته ولتي ديگته
هيچي ندارم و خانواده رو از دست دادم .عوض شدم ولي حال خوبي ندارم.

طبق يافتههاي پژوهش آنها ازيکطرف زندگي پاک و بدون مواد را دوست دارند،
از طرف ديگر بهنوعي دلتنگ مواد مصرفي خود ميشوند و بهراحتي درباره وسوسه
صحبت ميكنند .آنها ازيکطرف براي پاكي اقدام كردهاند و درد آن را كشيدهاند ،اما
حاضر نيستند براي ادامه اين مسير فشار و سختي را تحمل كنند .هنوز به آن لذت
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روزهاي نخستين فكر ميكنند و تمايل به تجربه مجدد آن لذت ،فكر وسوسه را در آنها
بيدار ميكند.
(شهرزاد 77 ،ساله) ميگويد:

حس خيلي خوبي چون من خودم خواستم بيام اين بار ،متن پتول نداشتتم بيتام
كمپ ،آرزو داشتم كمپ بيام .االن راضي هستم از وضعيتم ،ولي ديشت

بتا دوستتم

داشتم حرف ميزدم با خنده بهش ميگفتم يعني ما قرار نيست تا آخر عمر هيچوقت
مواد بزنيم؟ چقدر بد! اين همون لذت طلبي ديگه ،من نميگم بتدم ميتاد ،متن هنتوز
عاشق مواد مصرفيم هستم .وسوسه مياد سراغت ،وسوسه تا آخر عمتر باهاتته ،حتتي
روزاي اول دوست داشتم فرار كنم شايد حس خيليها اين طوريه.
(آرياناز 62 ،ساله) دراينباره ميگويد:

من تو يه اكيپي هم بودم كه خيلي تتو عشتقوحتال و ايتن پتارتي و اون پتارتي
هستن ،خو منم باهاشون ميگشتم االنم كه متن تتردد آزادم و پنجشتنبه و جمعته
ميتونم برم بيرون با خودم ميگم واي االن پنجشنبه و بچتههتا همته پتارتي هستتن.
وسوسه هنوز هم مياد سراغ من.

رسيدن به خودشناسي
كمپ فرصتي براي آنها به وجود آورد تا بتوانند به كنكاش درون خود بپردازند و
به يک شناخت از خود و خودآگاهي دست پيدا كنند .بسياري از خصوصيات شخصيتي
مشتركي چون خودمحوري ،صبور نبودن ،لجبازي ،خشمگين بودن و مغرور بودن
مواردي بود كه افراد شركتكننده براي خود مطرح كردند و تقريباً بيشتر آنها
بزرگترين تغيير در صفات خود را يادگيري صبور بودن ميدانستند.
(آرياناز 62 ،ساله) ميگويد:

هميشه كارام رو تقصير بقيته متينتداختم متثالً مصترف متوادم رو گتردن بابتام
مينداختم هيچ وقت خودم كارم رو قبول نكردم و تقصير بقيته انتداختم و فهميتدم
خيلي آدم لوس و خودمحوري بودم كه باعث شدم خانواده من از هم بپاشته و بابتام
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زنش رو طالق بده ،فهميدم اصالً آدمي نيستم كه ازخودگذشتگي داشته باشم و فقط
به فكر خودم بودم و حتي به بابام كه آنقدر من رو دوست داشتت فكتر نمتي كتردم.
االن ديگه ميخوام خودمحور نباشم ،صبور باشم.
(سوگند 68 ،ساله) دراينباره ميگويد:

االن صبرم زياد شده .من قديم آدمي بودم كه حق با من بود و من انقتدر نتاجور
خشمگين و عصباني ميشدم كه به طور فجيع جنگجو بتودم و االن بته يته آدم آروم
تبديل شدم.

محور سوم) پيامد اعتياد زنان
در هيچ جامعهاي فرد معتاد بهراحتي پذيرفته نميشود .شرايط سختي كه افراد افزون
بر درد اعتياد خود تحمل ميكنند ،بار سنگين نگاهها ،تحقيرها ،توهينها ،بياعتمادي و...
ميباشد .زماني كه معتاد به چشم يک مجرم نگريسته شود تمام اين موارد  6برابر خواهد
شد .اما در اين بين سرنوشت يک گروه متفاوتتر است؛ زنان گرفتار در دام اعتياد .نگاهها
به اين زنان متفاوتتر از مردان ميباشد ،قضاوت جامعه و افراد براي اين زنان شديدتر از
مردان ميباشد .در خالل مصاحبه عميق با زنان معتاد به مواد مخدر ،با واكاوي و بررسي
عميق آنها به يک تم با عنوان (غرق در انزوای درون) دستيافتيم .اينتم عنواني بود كه
سعي شد در آن بهنوعي پيامدهاي اجتماعي مصرف مواد مخدر در زنان مطرح شود .غرق
در انزواي درون ،روايت  1خرده مضمون با عنوان:
جدول  -3غرق در انزوای درون
مضمون اصلي

خرده مضامين
فروپاشي روابط اجتماعي
داغ انگ و تحقير

غرق در انزواي درون

تهي شدن از نقش مادري و همسري
از دست دادن شغل و امنيت مالي
نابودي زيبايي و بدن
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فروپاشي روابط اجتماعي
طرد يكي از مسائلي است كه فرد و روابط او را در جامعه مختل ميكند .بسياري از
اين افراد از جان

خانواده طرد ميشوند و ديگر در خانواده جايگاهي ندارند ،ممكن

است با خانواده و در يک خانه زندگي كنند اما ديده نميشوند ،حضور و نقش آنها
كمرنگ شده و خود نيز تمايلي به ابراز وجود ندارند .براي مشاركتكنندگان گسست
روابط اجتماعي معاني و حالتهاي مختلفي داشت ،ممكن است خودخواسته باشد،
خودشان تصميم بگيرند از ديد ديگران خود را پنهان كنند ،خودشان تمايلي به برقراري
رابطه با كسي نداشته باشند و يا اين كه ناخواسته وارد اين گسست روابط شوند .براي
بعضي از آنها اين طرد توسط خودشان اتفاق افتاده بدين معني كه خودشان از جامعه،
خانواده و ديگران گريزان و فراري بودند و مايل نبودند با كسي رابطه داشته باشند.
(طيبه 98 ،ساله) ميگويد:

برادر من االن  1ساله باهام قطع رابطه كرده ،سرهنگ تو آگاهي شاپور ،ميگه متن
روم نميشه بگم خواهر من معتاد و نوک انگشتش سيگاره ،روم نمتيشته متن بيتام
پيش زن و بچه خودم تو رو اونجوري ببينم ،االن  1سال خونه ما نمياد و با من قهتر
سر مواد اينا واقعاً خيلي درد و عذابه.
(شهرزاد 77 ،ساله) دراينباره ميگويد:

عروسي خواهرم كه آرزوي من بود ،من نتونستم برم ،همش تتو توالتت بتودم و
داشتم مواد ميزدم اون موقع كراک ميزدم .قيافه من تتابلو بتود ،يته ختانواده خيلتي
حسابي كه آبرو خواهرم رفت .من همه رو اذيت كردم فقط خودم تنها نبتودم .كستي
كه بيماري اعتياد داره اول خانواده رو داغون ميكنه و بعد جامعه رو .متن ديگته تتو
هيچ مهموني شركت نميكردم و مامانم مجبور بتود هتي بهونته بيتاره و دروغ بگته،
يواش يواش هم تكيده شدن قيافه من بود كه آبرو مامانم بره ،اينا همه صتدمه استت
ديگه .معتاد هميشه آخر همه ميفهمه كه معتاد شده همه ميفهمن كته ايتن مصترف
ميكنه و خودش آخرين نفره .برادرم براي عروسي دخترش كارت آورده بود خونته
مامانم من رفتم تو حموم قايم شدم من رو نبينه ،خجالتت متيكشتيدم ديگته .كستي
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مياومد خونه مامانم ميرفتم قايم ميشدم كسي من رو نبينه تا آبترو ختانواده حفتظ
شه ،ترسه اسمش؟ آره ديگه ترس از اين كه آبرو خانوادهام نره.

داغ انگ و تحقير
برچس ها ميتواند اساس پيشداوري ،تبعيض ،طرد و محروميت افراد شود .از
نظر فردي ،شخص برچس

خورده با تنزل هويت اجتماعي ،پريشاني رواني ،رسوايي،

احساس حقارت و ...روبهرو ميگردد .بدبينيهاي افراد ،برخوردها و نگاهها و
برچس هايي كه به فرد زده ميشود ،فرد را بيشتر تشويق به همنوايي با گروه كجرو و
افزايش تمايل او به نقشهاي كجروانه ميكند .اين برچس ها حتي به طرز تلقي شخص
از خود اثرگذار است .چهبسا موج
برچس

شود فرد به رفتارهايي دست زند كه انتظارات

زنندگان را برآورده سازد .تقريباً تمام زنان مشاركتكننده در پژوهش داغ اين

انگها و برچس ها را تحمل ميكنند ،برچس هايي كه شايد هيچگاه به واقعيت نزديک
نشده باشد .براي بعضي از اين زنان داغ انگ و تحقير بسيار سنگين بود ،انگي از نوع
سرقت! داغ اين انگ زماني شديدتر حس ميشود كه تمام زنانگي يک زن با يک حرف
فروميريزد ،خودفروشي! بعضي از اين زنان فروش مواد مخدر را به اين كار ترجي
ميدادند پس چه طور ممكن است داغ انگي به اين بزرگي را تحمل كنند!
(سوگند 68 ،ساله) ميگويد:

يه معتاد بنويس جلوش هر چي ميخواي بنويس ،يه معتاد بنويس بقيته چيتزا رو
بذار جلوش ،به هر كس بگي طرف معتاد بوده آگه متردش باشته متيگن دزدي هتم
كرده به جاش ،دوست دختر هم داشته به جاش ،آگه خوبش رو بگن ميگن گناه داره
دست خودش نيست چشمش پاک نيست ،اين مردش ،ختانم كته باشته ديگته بتدتر
ميگن پس آگه دزدي نكرده خودفروشي كرده تا موادش رو جور كرده ،حاال بشتنون
تو معتادي ،جامعه ديگه اين چيزا رو نميپذيره نه ايران هيچ جامعه ديگه نميپتذيره
يه زن معتاد باشه ،تو فقط ميتوني تو قشر خودت سرت بتاال باشته االن بگتي تولتد
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فالن ماه پاكيم ،ميگه ماشاء ا ...خيلي هنر كردي كه تولد هم ميگيتري! كته چتي متا
چهكار كنيم!
(الهام 69 ،ساله) دراينباره ميگويد:

ميگن يه معتاد بنويس جلوش همهچيز بنويس ،دزدت ميكنن نباشي هم ،بهتت
انگش رو ميزنن ،خرا نباشي بهت انگش رو ميزنن ،سوار هر ماشيني بشي بهتت
يه چيز بَدي ميگن ،با اينكه نيستي ،من اينا رو ميديدم و گريه متيكتردم ،متيگفتتم
خدايا من كه اين كاره نيستم من فقط مواد مصرف ميكنم ،من چهكار كردم مگه؟ ،از
طرف همه تحقير ميشي ،طرد ميشي ديگه كسي دوست نداره باهات رفت وآمد كنه
حتي يه دوست صميمي هم كه داشتي ،تمام درها روت بسته ميشه و تو تنهاي تنهتا
ميموني ،خانواده هم بعد از يه مدت اين جوري ميشه ،چون تو به خاطر مواد يكي
ديگه رو ترجي ميدي به خانواده حاال يا مواد ،يا كسي كه باهاش مصرف ميكني.

تهي شدن از نقش مادری و همسری
مادر موجودي است بيبديل و بدون شک سرنوشت و آينده هر كشوري ،در دست
فرزندان آن كشور است چرا كه نقش مادران در سعادت و شقاوت فرزندان بسيار مهم
است .نبود والدين و البته مادر در خانه باعث كمتر شدن نظارت و كنترل بر فرزندان
ميشود كه در دوران نوجواني كه دوران بسيار حساس است خطرات فراواني را براي
فرزندان به همراه دارد ازجمله افزايش بزهكاري و فساد در آنها .اعتياد مادر موج
ميشود كه دائماً به فكر رفع نيازها و وابستگيهاي جسماني و رواني خود بوده و نتواند
وظايف مادري خود را بهخوبي انجام دهد .ممكن است خواسته يا ناخواسته فرزندان به
تبعيت از والدين و بهخصوص نقش مهمتر ،يعني مادر به سمت اعتياد كشيده شوند.
براي بعضي از اين زنان پيامد اعتياد از بين رفتن نقش همسري و احساسات يک زن
نسبت به شوهر خود بود .در واقع اعتياد و مصرف مواد در درجه اول اهميت در زندگي
آنها قرار داشت و نقش شوهر و اهميت آن در زندگي آنها روزبهروز كمتر ميشد.
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كمرنگ شدن نقش شوهر در زندگي اين زنان تا جايي ادامه پيدا كرد كه روابط آنها
بسيار تيره شد ،اختالفات و دعواها شروع شد و اين جداييها در نهايت به يکراه
رسيد ،طالق! براي برخي از اين زنان طالق پيامد تلخ جدايي آنها از نقشهاي همسري
و زنانه خود بود.
(طيبه 98 ،ساله) ميگويد:

مثالً من پيش بچه هام راحت ميكشيدم اصالً مهم نبتود .االن كته فكتر متيكتنم
ميگم من جلو چشم اونا مصرف ميكردم اونا ديگه ميخواد چي بشته عاقبتت شتون.
االن دخترم قليون ميكشه نميتونم بهش بگم نكتش كته ،ميگته مگته تتو اون وقتت
ميكشيدي كسي به تو كار داشت يا االن كه سيگار ميكشي كسي به تو كار داره متن
جوابي ندارم بگم ،بهش بگم چي؟ بچه هام قبالً ميگفتن برو تو آبرو ما رو بردي ،ما
رومون نميشه تو محل كه ميريم و ميايم ،تو محل ما رو يه جور ديگه نگاه ميكنن.
(پرستو 72 ،ساله) دراينباره ميگويد:

آگه مواد مصرف نميكردم به زندگيم صدمه نميخورد ،باال سر بچه هام بودم ،به
بچه هام صدمه نميخورد ،كه بچه من برگرده بگه مامان متن حسترتبتهدل مونتدم
مادر منم يه بار بياد مدرسه من مثل مادراي ديگه ،خ

اين خيلي واسته متن گترون

تموم شد باالخره بچهام انتظار داره از من.

از دست دادن شغل و امنيت مالي
پيامدهاي مالي كه اعتياد بر جاي ميگذارد به باد دادن درآمد فرد ميباشد .بسياري
از اين افراد پيامد ضربه مالي از اعتياد را درک و تجربه كردهاند .ضربههاي مالي كه
اعتياد به آنها زد و باعث شد آنها دارايي و امنيت مالي خود را از دست دهند ،ضربه
مالي كه ممكن است جبران آن نيازمند زمان و انرژي زيادي باشد .پيامدهاي شغلي كه
اعتياد بر جاي ميگذارد ،از دست دادن شغل و مشكالت اقتصادي همراه آن ميباشد.
(نگين 99 ،ساله) ميگويد:
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شغل اصليم غواصي بود و تو كيش كار ميكردم البته االن كارتم سوراخ شده بته
خاطر اينكه من رو  6بار مست گرفتن تو قايق .من كارم خيلي خو بود چون زبانم
خو بود تو تهتران تتو شتركت كتار متيكتردم و  6صتب بايتد متيرفتتم ستركار
نميتونستم برم و به موقع برسم ،صاح كارم ميگفت باشه تو يه ساعتي رو بته متن
بگو من همون ساعت رو برات ورود بزنم ،ميگفتم  55:92من همتونم نمتيرفتتم و
ساعت  5ميرسيدم .خ

تو كار اينجوري شدم رفته رفته چون بايد بتا مشتتري هتم

صحبت ميكردم اون انرژي رو نداشتم با مشتري صحبت كنم همه چيز رو از دستت
دادم.
(نيلوفر 91 ،ساله) ميگويد:

من خودم كار ميكردم ،من خودم از راهنمايي رفتم سركار ،پتول داشتتم ختودم.
كاراي مختلف ميكردم از پرستاري بچه تا برگتزاري مجتالس و نتوار قلت  ،كتاراي
خدماتي كردم ،تو دفترخونه كار ميكردم .از نظر مادي خيلي عق

انداخت متن رو،

چون من خودم مواد ميخريدم و خيلي آدم ترسويي هم بودم آژانس ميگرفتم چون
ميترسيدم با آژانس ميرفتم ،يعني من رو از نظر مادي خيلي عق

انداخت يه دفعه

ميديدي من  522تومن هزينه ميدادم برا مواد و آژانس.

نابودی زيبايي و بدن
صورت و زيبايي براي يک زن احساس هويت ،ارزش و جذابيت را به ارمغان
ميآورد .يكي از پيامدهاي بسيار سخت و سنگين آنها از دست دادن زيبايي ظاهري و
چهره بود .پيامدي كه براي تقريباً تمام مشاركتكنندگان پژوهش اتفاق افتاده بود .اين از
دست دادن زيبايي و چهره براي زنان بسيار دردناک است بهطوريكه ممكن است باعث
شود آنها به انزوا فرورفته و خود را از ديد ديگران پنهان كنند ،تا شايد از قضاوتها و
نگاهها دور باشند .ممكن است اين احساسات تا جايي پيش رود كه فرد حتي تا وتوان
ديدن خود در آيينه را نداشته باشد و حتي از ديدن چهره خود در آيينه هم فرار كند .از
دست دادن زيبايي تنها پيامد جسماني اعتياد براي فرد نيست؛ سوءتغذيه و كاهش وزن،
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تيره شدن رنگ پوست ،بيماريهاي قلبي و ريوي و ...ازجمله عوارض فردي اعتياد
است.
(شهرزاد 77 ،ساله) ميگويد:

خ

زمان كته ميگتذره چهتره آدم تكيتده ميشته .همته چيتزم رو از دستت دادم

زيباييام رو ،من خيلي زيبا بودم .فاميل هم نميذاشتتم متن رو ببيتنن چتون ختودم
ميدونستم خيلي بد شدم ،شده بودم  94كيلو هروئيني ديگته! (بتا حسترت) .كستي
مياومد خونه مامانم ميرفتم قايم ميشدم كسي من رو نبينه تا آبترو ختانواده حفتظ
شه ،ترسه اسمش؟ آره ديگه ترس از اين كه آبرو خانوادهام نره .من خودم رو تو آينه
ديگه نگاه نميكردم اين  7-9سال آخر خيلي زشت شده بودم غيرقابلتحمل.
(بهنوش 91 ،ساله) دراينباره ميگويد:

چهره من خيلي داغون شده بود و معلوم بود ،يعني جوري بود من كته  94كيلتو
بودم تو يک ماه  79كيلو شده بودم.
(مهسا 69 ،ساله) دراينباره ميگويد:

«به خودم هم خيلي صدمه زدم ،اولين چيزي كه يه دختر از دست ميده زيبايي و
نجابتش».

محور چهارم) فاصله تجربه تا پيامد
در انتها فشارهاي بسيار شديد آنها را وادار به تسليم شدن ميكند و بسياري از
لذات آن به فراموشي سپرده ميشود و زماني كه اين لذتها كمرنگ ميشود اعتياد
چهره ديگر خود را به آنها نشان ميدهد .زناني كه زماني به علت رنگ زيبايي كه اعتياد
به آنها نشان داده بود همهچيز را زير پا گذاشته و وارد اين مسير ميشوند ،به مرحلهاي
ميرسند كه همهچيز براي آنها تغيير رنگ ميدهد .بسياري از آنها در اين طيف رنگي
و اين رنگينكمان تيره قدم ميگذراند و اين طيف را طي ميكنند و زماني كه از دوران
طاليي اعتياد گذر ميكنند با رنگهاي جديدي مواجهه ميشوند كه هيچگاه تصور آن را
نميكردند .چشمانداز اين مسير در ابتدا زيبا و خوشرنگ به نظر ميرسد اما با گذر
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زمان و آشكار شدن چهره واقعي بسياري از مسائل ،اين چشمانداز زيبا رنگ باخته و به
تيرگي تغيير رنگ ميدهد.
(شهرزاد 77 ،ساله) ميگويد:

اون موقع كه شروع كردم با همسرم خ

بچه بتودم و همته چيتز ختو بتود و

چيزي نميفهميدم از اعتياد و دوران طاليي من بود .خو بود همه چي اوكتي بتود،
اصالً فكر نميكردم داره شروع ميشه و پايته مشتكالت متن از اينجاستت .از طيتف
طاليي اعتياد كه رد شدم و به اون طيف ته برسي اين جور چيزا هست ديگه ،ممكتن
ايدز بگيري ،هپاتيت بگيري .مواد خوشايندي نداره جز يه دوراني كه تو طيف اعتياد
اسمش رو ميذارن دوران طاليي ،يعني اجبار به مصرف نيستتي ،اجبتار بته مصترف
يعني ،نگم برات! (با حسرت و بغض) .االن اعتياد برا من سياه ،اسمش روشته ديگته
سياهه ،تاريک ،ديگه خورشيد نيست ،آفتابي تو زندگيت نيست و همهچيز بده.
(مهسا 69 ،ساله) او دراينباره ميگويد:

اون اوالً تو لذت بودم كه ميگن دوران طاليي اعتيتاد و خوبته ،متن  7ستال تتو
دوران طاليي بودم ،كه اجبار به مصرف نشده بودم ،فقط تو لذت بودم ،وقتي هم يته
چيزي لذت داره برا آدم اونم مواد ،چون مواد تتا يته حتدي هتم هوشتياري تتو رو
ميگيره ،نميتوني تصميم بگيري من قطعش كنم ،چي رو قطع كني؟ اصالً بترا چتي
قطعش كني؟ ولي وقتي اون لذت تموم ميشه دوران طاليي تموم ميشه و اجبار بته
مصرف ميشي ،به سير بعدي اعتياد كه ميگن كارتنخوابي و مرگ و عجز ميرستي
اون موقع هست كه ميگي فكر چاره كني و بگي تمومش كنم وگرنه قبلش احستاس
نياز نميكني كه قطع كني .االن اعتياد سياهه ،اعتياد مثل سايه ميمونه توش كلي چيز
هست ولي از بيرون كه نگاه ميكنه توش سياهه ،ولي آگه با يه چراغ قوه راه بيفتي و
بري تو اون سياهي نگاه كني توش كلي چيز هست .چيزايي كته تتو جوونيتت رو از
دست ميدي ،زندگيت رو از دست ميدي ،حتي خيليها ختانواده شتون رو از دستت
ميدن ،خودشون رو از دست ميدن ،اعتياد به نظر من فقتط چيزايتي كته تتو دوستت
داري رو ازت ميگيره.
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بحث و نتيجهگيری
اعتياد براي زنان مجموعهاي از تجار
چهار محور تجار

و پيامدهاست .يافتههاي اين پژوهش در

اعتياد زنان ،تجربه كمپ ،پيامد اعتياد ،از تجربه تا پيامد با عنوان

چهار مضمون اصلي بررسي شد .بحث تجار

زنان از اعتياد با عنوان مضمون اصلي

غرق در باتالق مصرف مطرح شد و خرده مضامين آن شامل شيريني لذت ،تجربه
گردش روي طيف انواع مواد ،زنداني مصرف ،انتخا

دوست ،گستاخي در مصرف ،از

زن بودن تا ساقي شدن و عجز مصرف بود .نتايج پژوهش حاكي از اين بود كه بيشتر
زنان به دليل خأل عاطفي به سمت اعتياد و مصرف مواد ميروند و آنچه آنها را به ادامه
راه تشويق ميكند لذت ناشي از مصرف است .اما ديري نميپايد كه لذت اوليه از بين
رفته و آنها در ادامه گرفتار مصرف انواع مواد مخدر ميشوند اين مصرف ادامه دارد
درحاليكه هيچگاه لذت اوليه را تجربه نميكنند و بدين ترتي

زنداني مواد مصرفي

خود ميشوند و با گذشت زمان آنها به عجز مصرف ميرسند بدين معني كه تنها
ميدانند كه مصرفكننده مواد هستند و عاجز در مقابل عدم مصرف ميشوند.
به نظر ميرسد در بين بعضي از تجار

زنان از مصرف مواد ،نظريه يادگيري

اجتماعي نهفته است ،زماني كه آنها با تشويق دوستان انواع مواد مخدر را امتحان
ميكنند ،زماني كه گروه دوستان آنها فقط متشكل از افراد مصرفكننده و فروشنده مواد
ميشود ،زماني كه ساقي شدن را بهعنوان شغل خود انتخا
كه كارتنخوا

ميكنند و حتي شايد زماني

ميشوند ميتوان گفت يادگيري اجتماعي در پشت آن پنهان است زيرا

تأثير گروه دوستان را نميتوان در اين قضايا منكر شد .گروه دوستان بعد از خانواده
مهمترين نقش را در تكوين هويت و شخصيت فرد دارد ،بدين ترتي

دور از انتظار

نيست كه بسياري از انحرافات و جرائم در بين گروه دوستان آموخته شود .در نظريه
پيوند افتراقي ساترلند (يادگيري اجتماعي) ،رفتار بزهكارانه در پي فرآيند ارتباط با
اشخاص ديگر آموخته ميشود .به اين صورت كه افراد مستعد كجروي ،با افراد مختلف
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جامعه همنشيناند ،در اين زمان اگر نگرشهايي كه كنشهاي بزهكارانه را پذيرفتني
مينماياند ،با پشتوانهاي قويتر از نگرشهاي مخالف با رفتار كجروانه به فرد القا شود،
احتمال اين كه مرتك

كجروي شود بيشتراست (سليمي و داوري.)19:5982 ،

محور دوم تجربه كمپ با عنوان مضمون اصلي دنياي جديدي به نام كمپ و خرده
مضامين آن شامل جدال پاكي و مصرف ،روشنايي اميدبخش ،پيگيري فرصتهاي
بازمانده ،درگير در احساسات متناقض و رسيدن به خودشناسي مطرح شد .نتايج حاكي
از اين بود كه براي برخي از زنان كمپ دنياي جديدي است كه بدان قدم ميگذارند اما
در ابتداي ورود و با شروع شدن درد جسمي و  ...و همچنين دوري از مصرف آنها در
جدال بين پاكي و مصرف قرار ميگيرند و در واقع هدف خود را گم ميكنند اما در اين
بين برخي حضور خدا را در زندگي خود يافته و به دنبال جبران گذشته ميروند
فرصتهاي جديد زندگي را قدر دانسته و در اين بين به شناخت خود ميرسند .اما
آنها همچنان دچار احساسات متناقض ميشوند و حتي گاهي دلتنگ مواد مصرفي
خود ميشوند و نميتوانند بينديشند كه قرار است تا پايان عمر زندگي بدون مصرف را
ادامه دهند.
محور سوم پيامد اعتياد زنان در قال

مضمون اصلي غرق در انزواي درون و

خرده مضامين آن شامل فروپاشي روابط اجتماعي ،داغ انگ و تحقير ،تهي شدن از نقش
مادري و همسري ،از دست دادن شغل و امنيت مالي و نابودي زيبايي و بدن مطرح شد.
آنچه به نظر ميرسد اين است كه ابتداييترين پيامد اعتياد براي زنان انگ و برچس
ناشي از مصرف است كه توسط جامعه ،خانواده و ...به زنان زده ميشود و اين ابتداي
يک ويراني است زيرا با شروع برچس

خوردن ،آنها از نقش مادري و همسري خود

جدا ميشوند روابط اجتماعي آنها ازهمپاشيده شده و بعد از مدتي حتي شغل و منبع
مالي خود را از دست ميدهند و در نهايت تماميت يک زن با از هم پاشيدن چهره او از
بين ميرود .اعتياد پديدهاي است كه گرچه فرد شروعكننده آن است اما خانواده و
جامعه نيز درگير در معضالت آن ميشوند .گسست روابط اجتماعي و خانوادگي فرد

تجربهها و پيامدهاي اجتماعي مصرف مواد مخدر ...

91

يكي از پيامدهاي اعتياد است ،اما مسير پشتسر اين پيامد بسيار پيچيده است .زماني كه
فرد در يک خانواده آشفته ،بدون قانون ،بدون هيچ نظارت و كنترلي زندگي ميكند اين
انتظار ميرود كه وارد مسير انحرافات شود و اين چرخه يک خانواده معيو

را نيز خود

بيافريند .شايد در ظاهر امر نظريه آنومي به بررسي شرايط بيهنجاري در جامعه
پرداخت ،اما خانواده همان جامعه كوچكي است كه اگر بيهنجاري و آنومي در آن به
وقوع پيوندد ،اگر كنترل و نظارتي در آن نباشد نسلي بزهكار تربيتكرده و آنومي را به
سط جامعه ميكشاند.
«دوركيم» معتقد است ميزان باالي آسي

اجتماعي نشانه كمبود انسجام اجتماعي و

ارتباط و اعتماد اعضاء به هم است .عدم وجود شبكههاي حمايتي الزم در داخل جامعه
باعث گسيختن پيوند فرد ميشود .پيوستگي اجتماعي در آسي ها افراد را از نظر رواني
و عاطفي حمايت ميكند .فردگرايي و انزواي اجتماعي فرد را از منابع حمايتي دور
ميكند .نظريه برچس زني ديگر پيامد اعتياد اين زنان يعني داغ انگ و تحقير را پوشش
ميدهد .اين نظريه معتقد است كه افراد ذاتاً منحرف نيستند ،اما زماني كه انحراف اوليه
و ابتدايي اتفاق ميافتد ،جامعه و ديگران با برچس هايي كه به فرد ميزنند تكرار آن
انحراف و يا انحرافي بزرگتر را براي فرد رقم ميزنند .اين برچس ها نهتنها ممكن
است فرد را در انحرافات بيشتر فرو برد بلكه او را در انزوا و جدايي از جامعه نيز فرو
ميبرد و اين زمينه گسترش بيشتر انحرافات ميباشد .بهروان و ميرانوري ( )5986نيز
برچس هاي اجتماعي ،سن ،احساس تبعيض و نگرش مثبت به اعتياد ،رضايت
اجتماعي ،تعلق به خانواده و موفقيت در اهداف زندگي را از مؤلفههاي اجتماعي
تأثيرگذار بر دفعات بازگشت به اعتياد برشمردهاند.
محور چهارم پژوهش از تجربه تا پيامد اختتام مضامين استخراجشده بود .از لذت
اولين مصرف تا عجز آخرين مصرف شايد در ظاهر چندين سال عمر فرد معتاد باشد اما
در واقع براي فرد مصرفكننده مسير بسيار كوتاهي است و ديري نميپايد كه تمام
لذتها جاي خود را به ذلت داده و چهره ديگر مواد براي آنها نمايان ميشود .از قله
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طاليي لذت تا سقوط در دره سياهي ذلت فاصلهاي نيست .تمام سالها و زمانهايي كه
اين زنان غرق در اعتياد بودند با يک مسير كوتاه اينچنين به هم پيوند ميخورد ،تجربه
تا پيامد .براي برخي اين مسير كوتاه بوده حتي براي مصرفكنندهاي كه  68سال عمر
خود را در اعتياد بوده است و براي برخي ديگر ساليان بسياري از عمر آنها را ميگيرد
و زماني به پيامدهاي اعتياد پي ميبرند كه براي آنها بسيار دير شده است .ميتوان گفت
از طيف طاليي اعتياد و لذت تا سقوط در سياهي اعتياد فاصلهاي نيست.
در انتها ميتوان گفت نتايج پژوهش حاكي از اين است كه سن اعتياد در حال
كاهش است ،تغيير در نوع مواد مصرفي اتفاق افتاده است و شروع اعتياد زنان و دختران
تنها از خانه و خانواده نبوده و نقش دوستان در اين مورد در حال افزايش ميباشد .در
واقع ميتوان گفت نتايج پژوهشهاي گذشته ردپاي مردان در اعتياد زنان را ثابت
ميكرد اما نتايج پژوهش نشان داد كه با گذشت زمان اين موضوع نيز تغيير پيدا كرده
است .زماني وجود داشت كه دليل اعتياد زنان را فقط مردان ميدانستند و آنها را مقصر
در اعتياد زنان ميديدند ،نميتوان اكنون گفت كه اين موضوع كامالً رد ميشود ،اما
اكنون داليل گرايش زنان به اعتياد كمي متفاوت شده است ،همانطور كه
مشاركتكنندگان در پژوهش نشان ميدهند سن اعتياد در زنان و دختران در حال پايين
آمدن است ،نوع مواد مصرفي در حال تغيير است و به نظر ميرسد فرد در مسيري
گمگشته ميشود كه حتي خود نميداند از آن چه ميخواهد .بسياري از آنها يا سابقه
زندگي در خانواده آشفته را داشته و يا خود خانوادهاي آشفته ساختهاند .خانوادهاي كه
در آن فرزندان اهميتي ندارند يا در مقايسه با مصرف مواد اهميتي ندارند.
پيشنهادها
پيشنهادهايي كه در سطوح كالن ميتوان مطرح نمود عبارتند از:
 -5تصوي

قوانيني مبني بر حضور اجباري مددكاران اجتماعي در مدارس و

آموزش مهارتهاي زندگي به دانش آموزان و خانوادههاي آنها از همان سالهاي
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ابتدايي ،زيرا نتايج پژوهش نشان داد كه بسياري از زناني كه در دام اعتياد اسير ميشوند
مهارت نه گفتن و مهارت مقابله را در برخورد با موقعيتهاي آسي زا نياموختهاند و
زماني كه دچار آسي

شده و راهي كمپ ميشوند تازه اين مهارتها به آنها آموزش

داده ميشود.
 -6برخي از مشاركتكنندگان سابقه زندان داشتند .طبق اظهارات آنها مواد مخدر
در زندان وجود دارد و افراد بهراحتي ميتوانند تهيه و مصرف كنند! دليل زنداني شدن
اين مشاركتكنندگان جرائم مواد مخدر ،يعني خريدوفروش بود ،اما وارد محيطي
ميشدند كه بهراحتي مواد در دسترس است و مصرف ميشود .در واقع اين نقض نشان
از عدم وجود نظارت و ضعف برنامهها و سياستهاي كالن ميباشد .شكستن سكوت
اين زنان و بيان اين مطل

توسط آنها نشان داد كه اعتياد در يک مكان تأديبي و

اصالحي نيز در حال رشد است و اين زنگ خطر براي برنامه ريزان و مسئوالن ميباشد.
پيشنهادهايي كه در سطوح ميانه و خرد ميتوان مطرح نمود عبارتند از:
 -5تجربه حضور در كمپ و جلسات  NAبراي برخي از مشاركتكنندگان همراه
با آموزههاي منفي از تجربيات افراد ديگر بود .بدين معني كه آنها تجار

منفي خود را

با يكديگر تبادل ميكردند و به نقل از خود آنها براي بسياري از افراد چرخه معيو
پاكي و لغزش مجدد به همين دليل اتفاق ميافتاد .اين موضوع بيانگر اين است كه
ازيکطرف برنامههاي درماني دچار نقص و كاستي ميباشد و از طرف ديگر اهميتي به
حضور مددكاران اجتماعي در كمپها داده نميشود .بدين ترتي

اجباري شدن حضور

مددكاران اجتماعي در كمپها و برنامههاي درمان ميتواند كمک شاياني در روند
بهبودي آنها داشته باشد.
 -6در بين مشاركتكنندگان پژوهش زناني بودند كه سابقه حضور در كمپهاي
غيرقانوني را تجربه كرده بودند .بدين ترتي

ميتوان گفت كه كمپهاي غيرقانوني و

بدون مجوز وجود دارند كه نهتنها مجوزي براي فعاليت ندارند بلكه هيچ نظارتي بر
روي كار آنها نميشود و اين نشان از ضعف در كار بهزيستي است .وجود كمپهايي
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بدون مجوز كه نهتنها زمينه بهبودي را براي فرد فراهم نميكنند بلكه فرد را بيشتر ،از
كمپ و فضاي آن و برنامههاي بهبودي بيزار ميكنند .بدين ترتي

نياز است تا بهزيستي

نظارتي بر كار كمپها داشته باشد ،كمپهاي بدون مجوز شناسايي شوند و فعاليتهاي
غيرقانوني آنها لغو گردد .در كنار آن الزم است تا افرادي بهعنوان مسئول در جهت نقد
و ارزيابي كار كمپها انتخا
كمک كنند.

شوند و با نگاه نقادانه خود به بهبود مسير درمان اين افراد
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